PR 323 faz mais uma vítima fatal

Ter, 29 de Setembro de 2015 08:41 - Última atualização Ter, 29 de Setembro de 2015 13:39

Um acidente na madrugada desta terça-feira (29) na rodovia PR-323 entre o distrito de Água
Boa e o município de Doutor Camargo resultou na morte de um homem.
A batida aconteceu por volta das 5h desta terça-feira envolvendo um VW Parati com placas de
Terra Boa conduzido por João Apolinário Neto, 46 anos, que morreu na hora. O motorista da
carreta, com placas de Cafelândia, nada sofreu.
De acordo com os policiais rodoviários, a vítima dirigia a Parati seguia de Doutor Camargo à
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Maringá, quando acabou atingindo a carreta que seguia no sentido contrário. O impacto foi tão
forte que o motor do carro foi arremessado a vários metros de distância. O motorista da carreta
relatou aos patrulheiros estaduais que o motorista da Parati estava em alta velocidade e que
ele tentou tirar o máximo possível a carreta para o acostamento para evitar a batida, mas
mesmo assim houve a colisão. O corpo da vítima que morava em Terra Boa foi encaminhado
ao IML de Maringá. (inf André Almenara)

Atualizado: Horas depois do acidente, familiares ficaram sabendo do óbito e foram avisar a
esposa da vítima, Edir Pereira Simão, 48 anos, em sua residência que fica no Conjunto
Hilário. Os parentes chamaram e não obtiveram resposta da mulher, então resolveram acionar
a polícia militar que arrombou a casa, encontrando Edir assassinada com golpes de faca na
barriga e pescoço.
De acordo com os policiais, o mecânico João Apolinário Neto cometeu o crime, trancou a
esposa na casa, em seguida fugiu com o veículo sentido à Maringá, no trecho da PR-323, o
motorista possivelmente cometeu o suicídio ao colidir com a carreta.
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