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“Quando acordei, o bandido 
estava na minha frente”
Criminoso invadiu 
residência e chaveou 
casal de aposentados 
dentro do quarto. 
Dinheiro e pertences 
foram levados

Eneo foi ferido no braço esquerdo e precisou de atendimento hospitalar
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A criminalidade fez 
mais uma vítima. Na 
madrugada de terça-

feira, um idoso foi acordado 
no susto por um indivíduo, 
no bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz. O homem violou a fe-
chadura da porta, revirou a 
residência e foi até o quarto 
onde Eneo dos Santos Moraes 
e a esposa, Nadir, ambos de 
82 anos, dormiam. “Ele ligou 
a luz e quando eu acordei 
estava na minha frente. Ele 
gritava: ‘toma esse remédio, 
toma esse remédio’”, lembra 
o idoso, que contrariou a or-
dem do bandido.

Na tentativa de conter o 
criminoso, Eneo foi agredido 
e sofreu um corte no braço es-
querdo. “Me agarrei de unha 
nele”, relembra o aposenta-
do, assaltado pela segunda 
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Atropelamento 
mata homem 
no interior

Identificado 
autor de furto 
de bolsas 

VERA CRUZ

SANTA CRUZ

Um homem morreu 
após ser atropelado na 
noite de segunda-feira, 
no interior de Vera Cruz. 
O acidente aconteceu na 
VRS-847, nas proximida-
des do Centro Cultural e 
Esportivo Juventude, em 
Linha Henrique D’Ávi-
la, por volta das 19 ho-
ras. Conforme a Brigada 
Militar, que auxiliou a 
Polícia Rodoviária Es-
tadual no atendimento 
à ocorrência, Giovani 
Gomes da Silveira, de 
46 anos, caminhava pela 
via quando foi colhido 
por um automóvel Gol. 
A vítima chegou a ser 
socorrida pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) e foi 
encaminhada ao Hospital 
Vera Cruz. No entanto, 
não resistiu aos ferimen-
tos e acabou falecendo. O 
corpo de Giovane foi se-
pultado na tarde de terça, 
no Cemitério Municipal 
de Candelária, cidade 
onde ele residia. Ele dei-
xou enlutados a mãe, três 
filhos e cinco irmãos.

A Polícia Civil identi-
ficou o motociclista autor 
dos furtos de bolsas das 
últimas semanas em Santa 
Cruz. Conforme o titular 
da 2ª Delegacia de Polí-
cia Civil, delegado Ales-
sander Zucuni Garcia, o 
jovem tem 19 anos, mora 
no interior e praticava os 
delitos no trajeto até o 
trabalho. Ao total, foram 
sete casos registrados. O 
indivíduo foi intimado 
após investigação e admi-
tiu o crime. Ele responde-
rá por furto mão grande, 
porém, a prisão preventi-
va não foi solicitada. Os 
objetos furtados foram 
apreendidos pela polícia 
e estão sendo devolvidos 
às vítimas. 

vez na residência. “Já tinham 
entrado aqui em casa. Depois 
disso, até coloquei correntes 
nas janelas. Mas não adian-
tou. Hoje [segunda-feira] foi 
mais um assalto”, lamenta. 

Na ação desta semana, o 
bandido levou um relógio, 
um facão, uma faca, uma 
bomba de chimarrão, além 
de R$ 200 em dinheiro. “Esse 

valor eu estava guardando 
para passar o restante do 
mês e comprar lenha”, conta 
Eneo, que diz que o ladrão 
estava de cara limpa, apenas 
com uma touca na cabeça. 
“Nem arma ele tinha, senão 
tinha atirado em mim”, diz.

Agressivo com o casal, 
o criminoso ainda chaveou 
os idosos dentro do quar-

to enquanto revirou toda a 
residência. Após a ação, a 
Brigada Militar foi acionada 
para atendimento da ocorrên-
cia. O idoso foi encaminhado 
para atendimento médico no 
Hospital Vera Cruz. Após 
a colocação de curativo no 
braço agredido, Eneo foi 
liberado. Já o criminoso não 
foi localizado.

Tenente Lucélia Carrão assume comando da BM

Tenente Lucélia foi recebida no gabinete do Prefeito

VALE DO SOL

DIVULGAÇÃO

Tem mudança no comando 
da Brigada Militar de Vale 
do Sol. O comandante do 23º 
Batalhão de Polícia Militar, 
tenente coronel Giovani Paim 
Moresco, reuniu-se com os 
Oficiais do Estado Maior para 
dar boas vindas a 1ª tenente 
Lucélia Gonçalves Carrão, 
que apresentou-se na segun-
da-feira, dia 22 de julho, para 
compor o efetivo do Batalhão, 
sendo lotada no 3º Pelotão da 
4ª Companhia do 23º BPM. 

Lucélia será a nova coman-
dante do município de Vale 
do Sol e veio transferida do 
30º Batalhão de Polícia Militar 
onde estava exercendo suas 
atividades na cidade de São 
Lourenço do Sul. Na tarde 
de quarta-feira, o prefeito 

Maiquel Silva desejou as boas 
vindas a 1ª tenente. “Algumas 
das minhas metas serão a 
manutenção da paz social, 
manter e ampliar a sensação 
de segurança e melhorar a 
qualidade de vida dos mo-
radores no que se refere a 
segurança”, destacou ela.

Lucélia também tem como 
propósito aproximar a BM da 
comunidade e desenvolver 
ações preventivas com as 
escolas, através do Programa 
Educacional de Resistência as 
Drogas e a Violência (Proerd), 
no qual ela atua como instru-
tora há 19 anos. 

TROCA
Foi no início de dezembro 

do ano passado, quando o 
grupo militar da BM de Vale 

do Sol passou a ser pelotão, 
que assumiu o comando o 
tenente Félix Gomes de Ávila, 
tendo como subcomandante 
Celiomar Acosta. Com a apo-

sentadoria do tenente Félix, 
que passa a ser da reserva 
da Brigada Militar, a tenente 
Lucélia Carrão assume a res-
ponsabilidade.


