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TESTEMUNHA

-

DEFESA
Nome: MARIA JOSE-.DA.CONCEIÇÃO
Filiação: Maria de Lourdes da Conceição
Data-de nascimento: 23.04.1957

!

Idade: 55 anos.
Naturalidade: Campos Novos/SC
RG n.º 2512615/SC
Estado Civil: Vendedora
Escolaridade: 2º Grau

"

Profissão: Vendedora
Endereço: Rua Anita Garibaldi, 126, fundos, Juvevê
“Cidade: Curitiba/PR
Fone: 9669-0882
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Testemunha compromissada na forma da lei, disse: QUE

soube: dos fatos c acompánhou as
investigações pcla mídia; que não pode informar que seria, em tese, o autor do crime; que, na época,
trabalhavá da prefeitura; que fazia a coordenação das creches; que conhégida a ré, que trabalhava como
terapeuta ocupacional em atendimento a crianças especiais; que conhecia &s:*denunciados Airton Bardeli e
Sérgio Cristofolini, que conhecia Davi, também denunciado, apenas de vistá; que não sabe dizer se algum
deles teve participação dos fatos; que ficou sabendo do desaparecimento tda criança no mesmo
que
não sabe em que momento a ré ficou sabendo dos fatos; que, no dia do desaparecimento da criança, o Sr.
Aldo Abaggc c a Sra. Celina Abagge não estavam na cidade; que lembra “de ter conversado com a té na
parte da manhã, entre. 10 e 11 horas; que, após o almoço, a depoente acompanhou a ré até. o banco; que
até o shopping, que
situava ao lado da instituição financeira; que
não lembra se foi sozinha ou com
a ré trabalhava cm outro local, na APAE; que nunca acompanhou os trabalhos da ré; que não tinha
comentado sobre o desaparecimento do Evandro com a ré, pois ficou sabendo do desaparecimento após o
|
encontro com a acusada, após tomar conhecimento dos fatos, chegou a comentar com Beatriz sobre o:
fato, tendo a mesma ficado preocupada, especialmente porque trabalhava com outras crianças: que ficon
saber que a ré foi presa, que, esporadicamente, conversa com a familia da ré, que não tem
. surpresa ao
nada a acrescentar e manter o que disse até o dia de hoje; que, apresentado o documento de fÍ. 7808 dos
assinatura ali constante, Reperguntas pela Defesa:que afirma que a
sua
autos, a depoente confirma
té, geralmiênte, acordava entre 10 e 11 horas da manhã; que confirma que a té, no dia do desaparecimento,
foi a uma reunião, conforme depoimento. prestado anteriormente; que a ré tinha um casal de gêmeos e
comi eles quando saiu da prefeitura; que encontrou com a ré durante vários momentos niaguele dia —
estava
,
“dia 06; que no dia seguinte esteve com a mãe da ré na creche, onde se discutia acerca das medidas
serem tomadas para gatantir a segurança das crianças, Reperguntas pélo Ministério. Público: que
lembra de ter sido ouvida por duas vezes, em Guaratuba e no Júri em'"São José dos Pinhais; que,
apresentado o documento de fl. 933-v, a depoente reconhece sua assindtura; que se recorda de ter,
mencionado a frequência da ré a jogos dc búzios; que sc recorda de
dito que a ré cstava desenvolvendo
sua mediunidade; que a
frequentava a casa de Osvaldo Marcineiro; que atuáilmente reside em:Curitiba e
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