
Habilidoso no futebol, Vinicios de-
fendia as cores do Clube Vera Cruz. Em 
campo, era volante, mas atuava de todas 
as formas. “Corria demais o jogo inteiro”, 
conta o amigo Tiago Stumm, o Guinho, 
também atleta do Clube. Vinicios tinha 
vontade de anotar um gol. “Perguntei 
um dia pra ele o porquê de subir até o 
ataque quase todas as vezes. Ele me disse 
que queria muito fazer um gol. Desde 
aquele dia, sempre torcia para que ele 
conseguisse. Esse ano quase saiu. Pegou 
de primeira, a bola bateu no travessão, 
quicou em cima da linha e voltou para 
o campo. Quase”, relembra. “Mas tenho 
certeza que lá de cima, a estrela dele vai 
continuar brilhando e irá marcar muitos 
gols”, acredita Guinho.

FORA DO CAMPO
Amigo, correto, parceiro. Vinicios era 

assim dentro e fora de campo. “O Vini era 
uma pessoa de um coração do tamanho 
do mundo. Sempre alegre, feliz. E não 
era uma felicidade só dele. Ele contagiava 
todos ao seu redor, com aquele sorrisão 

com a Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o trânsito 
chegou a ficar bloqueado nos 
dois sentidos da via por cerca 
de duas horas.

Jogador de futebol e um 
apaixonado pelas práticas 
esportivas, Vinicios deixa 
uma legião de amigos. No 
último domingo, ainda, co-
memorou com a equipe do 
Clube Vera Cruz a conquista 
do Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo, na ca-
tegoria aspirantes. Jogou com 
a camisa 19 e parou ao lado 
do troféu do Municipal para 
a foto dos campeões. Estava 
feliz e radiante com o título.

Se no domingo, o choro 
do time foi de alegria pelo 
feito, ontem pela manhã as 
lágrimas foram de tristeza. 
A partida repentina do com-
panheiro de vestiário mexeu 
com muitos. Técnico do Clu-

Trânsito mata jogador de futebol
Vinicios Renan da Silveira conduzia um Honda Civic, quando perdeu o controle e colidiu em uma árvore na 409
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Acidente foi na madrugada de quarta para quinta-feira

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

“De um coração do tamanho do mundo”, diz amigo

Sepultamento é às 9h30min
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Vinicios era jogador do Clube Vera Cruz

UM MÊS DEPOIS

“
É uma tragédia que 
faz a gente pensar no 
que é a vida. O que é 
a nossa vida? O que 
fazemos dela?”

CARLOS JARDEL HENN
técnico do Clube

LUTO EM VERA CRUZ
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AGENDA

· SINE
A agência do SINE de Vera 
Cruz informa as vagas dis-
poníveis: coordenador de 
logística (com experiência e 
disponibilidade de horário); 
auxiliar de produção (MOR); 
encanador hidráulico (com 
experiência mínima de seis 
meses); auxiliar de entrega 
(exclusiva para pessoas com 
deficiência); e costureira de 
calçados (com experiência). 
Mais informações pelo tele-
fone (51) 3718-4040.

· ORQUIDÓFILOS
A Associação Vera-cruzense 
de Orquidófilos convida para 
reunião nesta segunda-feira, 
dia 9, às 18h30min, na re-
sidência de Wally Dummer. 
Solicita-se a presença de to-
dos os associados para tratar 
questões referentes à exposi-
ção de orquídeas de agosto, 
entre outros assuntos.

· FEIRA RURAL
A feira rural que acontece 
todas as sextas-feiras, no Es-
paço do Produtor, hoje, dia 6 
de julho, vai iniciar mais cedo 
em virtude do jogo do Brasil 
pela Copa do Mundo na Rús-
sia. Nesta sexta, os clientes 
podem adquirir os produtos a 
partir das 13h40min. Durante 
o jogo, a Feira atenderá nor-
malmente.

BAILES E FESTAS

· JANTAR DANÇANTE
A Associação dos Moradores 
do Mato Alto promove jantar 
dançante no dia 7 de julho, 
junto ao pavilhão da Igreja 
São José, de Linha Henrique 
D’Ávila, com início previsto 
para as 20 horas. No cardápio 
haverá carne de gado, porco, 
linguiça e saladas diversas. A 
animação fica por conta da 
Banda Encantus. Mais infor-
mações com Rogério, pelo 
telefone 9 9684-8443.

· SOCIEDADES
No dia 15 de julho tem o 
encontro de Sociedades na 
Associação Nacional de Dona 
Josefa. Às 12 horas, almoço. 
Às 13h30min, recepção das 
Sociedades e após reunião 
dançante com a banda Di-
versom, de Venâncio Aires. 
Os ingressos podem ser ad-
quiridos no valor de R$ 22 
(adulto) e R$ 11 (crianças de 
seis a 12 anos). Haverá segu-
rança. Mais informações pelo 
telefone (51) 99755-9102.

18 anos e uma carreira a 
ser trilhada. Mas o trânsito, 
em algumas vezes, resolve 
interromper os planos. Na 
madrugada de quarta para 
quinta-feira, Vinicios Renan 
da Silveira voltava de San-
ta Cruz, quando perdeu o 
controle do Honda Civic que 
conduzia na altura do quilô-
metro nove na ERS-409, no 
bairro Bom Jesus, em Vera 
Cruz. Com a pista molhada, o 
veículo acabou saindo da via 
e colidindo em uma árvore, 
nas proximidades da ponte 
sobre o rio Pardinho. O jovem 
morreu na hora. De acordo 

O dia 5 de junho foi triste 
para Vera Cruz. Pâmela 
Tanajara de Assis, de 23 anos, 
conduzia sua motocicleta 
pelo bairro Esmeralda 
quando colidiu em um 
caminhão que carregava 
concreto. Ela morreu na hora. 
Um mês depois, no dia 5 de 
julho, outro acidente vitima 
um jovem de Vera Cruz: 
Vinicios Renan Silveira, na 
ERS-409. Ele tinha 18 anos.

O velório de Vinicios teve 
início na tarde de ontem, na 
Capela Mortuária Centro 
de Vera Cruz. Centenas de 
amigos, familiares e conhe-
cidos prestam solidariedade 
e abraçam o pai Jorge, a mãe 
Marina, os irmãos Moisés e 

Bruna, além de outros pa-
rentes. O sepultamento do 
jovem está marcado para as 
9h30min desta sexta-feira, 
dia 6, no Cemitério Muni-
cipal de Vera Cruz. Ele e a 
família moravam na loca-
lidade de Rincão da Serra.

be, Carlos Jardel Henn diz 
que a lembrança que ficará 
do Vinicios é “a de um guri 
brincalhão, que soube viver 
a vida. Que brincava, jogava 
e corria atrás de seus sonhos 
e objetivos pessoais e profis-
sionais”. No domingo, lem-
bra o técnico, o título pôde 
ser comemorado muito pela 

ajuda e o empenho do jovem. 
“É uma tragédia que faz a 
gente pensar no que é a vida. 
O que é a nossa vida? O que 
fazemos dela?”, reflete Henn, 
que lembra das competições 
escolares as quais Vinicios 
participou, como os JERGS, e 
foi premiado pela destacada 
atuação.

lindo!”, conta Guinho, que esteve mais 
próximo dele nos últimos dois anos: no 
Campeonato Municipal de Futebol, na 
Gincana, nos títulos recentes do Grêmio 
e em alguns horários de futebol durante 

a semana. E é desse último que vêm 
algumas histórias à cabeça dos amigos, 
que reafirmam o tamanho do coração 
do rapaz. “Nosso horário do jogo era 
das 19 às 20 horas. Aquecendo, ele me 
chamou para conversar: ‘Guinho, estou 
com a consciência pesada. Passei no 
mercado antes de vir para cá e a moça 
do caixa me deu o troco errado ou não 
passou um dos meus produtos. Deu uns 
R$ 30 a menos do que tinha que dar. Tô 
a fim de ir agora lá pagar essa diferença, 
porque minha irmã trabalhava no caixa 
da Lotérica e o valor que falta a pessoa 
do caixa tem que pagar. Esses R$ 30 vão 
fazer falta pra moça’. Eu disse para ele 
ficar tranquilo, que o mercado fechava às 
21 horas e depois do jogo ele ia lá pagar”, 
conta o amigo, que no outro dia pergun-
tou ao Vinicios e ele confirmou que havia 
acertada a diferença. “Uma atitude de 
uma pessoa correta, que faz o certo, que 
pensa nos outros”, arremata o parceiro 
de futebol, triste pela partida repentina 
do moleque que deixará saudades.


