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A Brigada Militar de Santa 
Cruz prendeu, na noite desta 
quinta-feira, dia 6, o suspeito 
da morte do menino Enzo 
Gabriel Quintana Dilemburg, 
de 2 anos, em Encruzilhada 
do Sul. O homem, identifi-
cado como Jonatas Gomes 
de Melo, foi encontrado na 
residência de uma familiar, 
na rua São Tiago, Loteamento 
Beckenkamp, em Santa Cruz, 
após denúncia anônima rece-
bida pela Brigada Militar. 

O preso, de 32 anos, que 
teve o mandado de prisão 
expedido nesta quinta, pas-
sou por exames médicos e 
foi encaminhado, por volta 
das 22h40min, à Delegacia 
de Polícia. Ele era procurado 
desde a morte de Enzo, que 
faleceu por politraumatismo. 
O menino teve uma costela 
fraturada, estava com sinais 
de possível esganadura, além 
de hematomas pelo corpo e 
rosto.

Conforme a delegada Ra-
quel Schneider, a mãe da 
criança contou que ele já 
havia agredido Enzo pelo 
menos uma vez. “Ela relatou 
que este fato aconteceu há 
cerca de três meses. Na oca-
sião, ela também teria sido 
agredida. O agressor, então, 

Suspeito da morte do menino 
Enzo é preso em Santa Cruz

CAPTURADO

Brigada Militar de Santa Cruz capturou Melo, que estava foragido

saiu de casa, mas acabou 
voltando”, disse.

DIVULGAÇÃO
A Polícia Civil havia divul-

gado no fim da tarde desta 
quinta-feira o nome e uma 
foto do suspeito. Jonatas Go-
mes de Melo, que é natural 
de Santa Cruz do Sul, mora-
va com a mãe do menino há 
cerca de um ano e fugiu na 
manhã do crime.

VISItA DO COnSELhO
De posse de uma denúncia 

feita há cerca de um mês, o 
Conselho Tutelar havia ido à 
casa onde Enzo morava com 
a família fazer uma visita. Na 
ocasião, nada de anormal foi 
notado. Em uma segunda 
visita, ninguém da família 
foi encontrado na casa. “Pedi 
ao Conselho o laudo desta 
primeira visita e eles vão me 
encaminhar nesta sexta-fei-
ra”, disse a delegada.
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Jonatas Gomes de Melo
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