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Exposição de Orquídeas leva
cerca de três mil pessoas ao Clube

Irmãos Denian e Kevi 
Oliveira foram mortos 
em um intervalo de 
sete meses. Polícia 
conclui inquérito e 
prende autores

Delegada concluiu inquérito que resultou em duas prisões preventivas
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Era início dos anos 2000. 
Um grupo de amigos 
tomava conta das ruas 

do bairro Várzea para brinca-
deiras tradicionais da infân-
cia. Crianças e adolescentes 
de famílias humildes, entre 
eles os irmãos Denian e Kevi 
Oliveira, eram vistos todos 
os dias em uma amizade que 
parecia que não teria fim, 
mas teve. E de forma trágica, 
tendo como pano de fundo 
o tráfico de drogas. O racha 
entre o grupo de amigos 
ocorreu anos mais tarde, já 
na maioridade. 

O submundo das drogas 
criou rivais: de um lado o 
grupo de Denian e do outro 
os já ex-amigos do bairro. 
Uma briga que teve em 2018 
o início de um desfecho triste 
para a família Oliveira, quan-
do Denian, de 19 anos, foi 
morto no dia 27 de agosto da-
quele ano, ao ser perseguido 
pelas ruas do bairro e assas-
sinado a tiros na entrada da 
casa da família, quando ten-
tava se esconder do atirador. 
Kevi, de 20 anos, que estava 
na residência e viu a tentati-
va do irmão de se esconder, 
levou um tiro no pé direito. 
Foi naquele dia, ao ver o ir-
mão brutalmente executado, 
que Kevi jurou vingança. 
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Além de toda a brutalidade dos crimes, a polícia 
descobriu durante as investigações que Anderson, 
autor da morte de Denian, e Alexander, autor da 
morte de Kevi, eram amigos. Alexander, por exem-
plo, inclusive testemunhou a favor de Anderson ao 
judiciário na tentativa de inocentá-lo da morte de 
Denian. “Sabemos que a morte do Denian foi orde-
nada de dentro do presídio por um indivíduo já co-
nhecido por dar ordens para mortes em Santa cruz. 
A do Kevi temos essa mesma suspeita, mas não foi 
comprovado ao longo da investigação”, comenta a 
delegada Ana luísa Aita Pippi. 
Ainda de acordo com a delegada, o motorista da 
moto é sobrinho desse detento e já era investigado 
pela polícia por uma tentativa de homicídio registra-
da neste ano na cidade. Ele está preso preventiva-
mente desde julho, pela tentativa de homicídio.
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Uma rixa, vingança e duas mortes
E o sentimento não lhe faria 
nada bem. Mesmo com a 
Polícia Civil identificando 
e prendendo Anderson dos 
Santos, apontado como o 
autor da morte de Denian, 
e outros três envolvidos no 
crime, Kevi seguia querendo 
fazer justiça com as próprias 
mãos. 

E foi em uma dessas ten-
tativas que o jovem, que não 
tinha antecedentes policiais, 
fez besteira. Atirou contra 
um homem, que ele pensava 
ter ligação com a morte do ir-
mão, mas que conforme a po-
lícia não tinha envolvimento 
no caso. Os tiros não acer-
taram o homem, integrante 
do outro grupo de tráfico 
no Várzea, mas foi naquele 
momento que Kevi desper-
tou a ira de criminosos. “Ele 
não seria morto se não fosse 
a sede por vingança. Foi a 
morte do irmão que fez ele 
começar a se perder. O fato 
dele ir até uma distribuidora 
e atirar contra esse homem 
que estava lá bebendo foi o 
estopim”, resume a delegada 
Ana Luísa Aita Pippi, res-
ponsável pela 1ª Delegacia 
de Polícia Civil.

E dois dias depois de ten-
tar matar, no dia 5 de março 
deste ano, Kevi foi morto. 
Um dia antes, chegou a ser 
alertado pelo irmão mais 
novo que uma dupla em uma 
moto estava circulando pela 
rua. Mas não deu atenção. 
Quando saiu da sala de casa 
para ir até o pátio “olhar o 
movimento na rua”, foi exe-
cutado. A perícia apontou 26 
perfurações de pistola calibre 
380. Era o segundo baque 

na família Oliveira. Era a 
segunda vez que a mãe, de 
49 anos, enterrava um filho 
assassinado.

A partir dali, coube à equi-
pe da 1ª Delegacia de Polí-
cia Civil a investigação da 
morte de mais um irmão da 
família Oliveira. E não foi 
fácil, conforme a titular da 
equipe. “Foi um trabalho 
difícil por tudo o que envol-
via a história. Diferente do 
caso do Denian, que estava 
claro pela rixa entre grupos 
rivais, do Kevi partimos do 
zero pra entender o que ti-
nha acontecido”, comenta. 
E o desfecho veio na sema-
na passada, com a prisão 
do autor. Alexander Rafael 
Vogt, de 23 anos. Após me-
ses de trabalho, análise de 
câmeras de segurança, de 
celulares apreendidos e pe-

rícia, a polícia apurou que 
Alexander seria o atirador e 
ainda identificou o motorista 
da motocicleta usada para 

chegar até o local do crime. 
Com as prisões preventivas, 
o inquérito foi concluído e 
remetido ao Poder Judiciário.

Beleza das orquídeas esteve em evidência

O final de semana foi para 
admirar a beleza das Orquí-
deas no Clube Vera Cruz. A 
exposição levou cerca de três 
mil pessoas até local para 
apreciar mais de 500 plantas 
nas espécies da época, libidus 
e cattleya.

De acordo com o presi-
dente da Associação Vera-
Cruzense de Orquidófilos, 

Moisés Rodrigues, o evento 
foi um sucesso. “O público 
compareceu em peso nesta 
edição da exposição, ficamos 
muito felizes com este fim de 
semana.

A comercialização de plan-
tas e de insumos para o cul-
tivo também foi muito boa. 
Sem contar as vendas no 
artesanato, que superaram as 

expectativas”, expõe.
Segundo Rodrigues, o 

próximo evento já tem data 
marcada, nos dias 18 e 19 de 
abril de 2020, e movimenta 
a expectativa dos organiza-
dores. “O que vimos nestes 
dois dias só nós dá mais 
motivação para pensarmos a 
próxima Exposição de Orquí-
deas”, completa.
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