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Rapaz confessa assassinato de homem
em chácara, mas é liberado em seguida

Umuarama – O jovem
Welisson Diego Santos, 19,
confessou, na manhã de on-
tem (29), ter assassinado a
facadas o vizinho Sergio
Antonio da Silva, 52 anos,
cujo corpo foi encontrado no
fim de semana. Santos, ape-
sar da confissão, após pres-
tar novo depoimento foi li-
berado por não haver ne-
nhum mandado de prisão
contra ele.

A polícia chegou até ele
porque a própria vítima dei-
xou uma pista importante
antes de morrer. Ele teria
escrito com o próprio san-
gue o nome do acusado na
porta da geladeira.

Santos foi acompanhado
do pai até a 7ª Subdivisão
Policial (7ª SDP) de Umua-
rama para prestar novos es-
clarecimentos aos investiga-
dores do setor de homicídi-
os da Polícia Civil (PC), que
investiga o assassinato.
Santos, que anteontem ha-
via negado o crime à repor-
tagem do IlustradoIlustradoIlustradoIlustradoIlustrado, ontem,
tomou uma atitude diferen-

te e assumiu a autoria do
assassinato de Silva.

Em depoimento o jovem
alegou legítima defesa já
que, segundo a Polícia, ele
informou que vinha sendo
ameaçado pela vítima. Em
contrapartida a investiga-
ção revelou que havia alu-
guéis atrasados pela famí-
lia de Santos para a vítima,
que era senhorio dos envol-
vidos. Há pelo menos um
mês Silva havia pedido para
que a família saísse do imó-
vel por não receber em dia.

Apesar de ter confessa-
do o homicídio Santos foi
ouvido e liberado em segui-
da, já que estava fora do pe-
ríodo do flagrante e não ha-
via mandado de prisão con-
tra ele. Ainda pela manhã os
investigadores manusea-
vam provas materiais como
a camiseta usada por Silva
quando foi morto e um chi-
nelo que pertence ao  jovem,
ambos ensanguentados.

A suspeita da Polícia Ci-
entífica de que o homem ti-
vesse sido assassinado na

quinta-feira (24) caiu por
terra, já que Santos disse em
depoimento que o crime foi
consumado na madrugada
de sexta-feira para sábado,
por volta das 2h. Uma mar-
ca encontrada no corpo que
sugeria uma mordida tam-
bém foi confirmada pelo al-
goz, que confirmou a teoria
de que houve luta corporal
antes do assassinato.

Santos sempre foi o
principal suspeito das equi-
pes de investigação da di-
visão de homicídios da 7ª
SDP, porém, ainda restava
acertar algumas lacunas
para fechar o caso. “A PC
trabalha com provas mate-
riais, com evidências, mas
com o chinelo e a questão
da mordida conseguiremos
o mandado (de prisão)”,
ressaltou o superintenden-
te da 7ª SDP, Antônio Car-
los Borges.

Ao contrário da tarde de
segunda-feira (28), quando
atendeu a imprensa, Santos
saiu rapidamente da delega-
cia e não falou com os re-

Santos alegou,  em depoimento, que vinha sendoameaçado pela vítima, por isso cometeu o assassinato

pórteres e apesar do crime
grave, o jovem não possuía
histórico criminal, de acor-
do com a PC.

A noite do crimeA noite do crimeA noite do crimeA noite do crimeA noite do crime
Sergio Antonio da Silva,

foi morto a facadas dentro
de casa após brigar com o
vizinho Wellison Diego San-
tos. Já havia desentendi-
mentos registrados em bo-
letins de ocorrência entre a
família do algoz e a vítima
e, após notar a ausência do
vizinho, outras pessoas aci-
onaram as equipes da Polí-
cia Militar (PM), que desco-
briram o corpo.

Para se defender do as-
sassino a vítima chegou a
brigar por sua vida, porém,
não resistiu aos golpes de
facada. Antes de morrer e
após a saída de Santos da
casa, a vítima conseguiu es-
crever o nome do assassino
com o próprio sangue na
cena do crime. Esta foi a
principal evidência que levou
os investigadores até San-
tos, que poderá ser preso
dentro de alguns dias.

Estudantes do programa Segundo Tempo
de Cafezal do Sul visitam Corpo de Bombeiros

Umuarama –  Na tarde de
ontem (29) 50 crianças do
programa Segundo Tempo de
Cafezal do Sul visitaram as
instalações do 6º Subgrupa-
mento de Bombeiros Militares
Independentes (6º SGBI). O
evento foi organizado em par-
ceria com a Defesa Civil da
cidade e se repetirá na pró-
xima semana para contem-
plar outros estudantes.

Os alunos e alunas da Es-
cola Municipal Souza Naves,
que em contraturno partici-
pam do Segundo Tempo, pu-
deram conhecer os equipa-
mentos usados pelos bombei-
ros nas mais diversas ocor-
rências, bem como conhecer
os caminhões e viaturas. O
momento mais esperado,
contudo, era a descida dos
bombeiros no pau-de-sebo, o
tubo usado para dar mais agi-

lidade na locomoção dos pa-
tamares mais altos do prédio
até o térreo, onde ficam as
viaturas.

Com gritos de “Desce! Des-
ce! Desce!” os 50 alunos vi-
ram os profissionais do 6º
SGBI simular um atendimen-
to à ocorrência. Para o alu-
no Guilherme Cordeiro, 10,
esse foi o momento mais inte-
ressante da visita. “Eu que-
ria ver eles descerem pelo
cano, foi muito legal”, disse.

Guilherme, assim como
as outras crianças, também
pode usar alguns equipa-
mentos como capacetes,
roupas e outros acessórios.
Para o coordenador do pro-
grama Segundo Tempo de
Cafezal do Sul, professor
Eder Silva, atividades como
essa são importantes para
despertar o senso cívico nas

crianças. “É uma orienta-
ção nossa fazer coisas dife-
rentes com os alunos, então
hoje nos propusemos a co-
nhecer o trabalho dos bom-
beiros e da Defesa Civil”, res-
saltou.

O meio-campo entre a co-
ordenação do projeto e o co-
mando do Corpo de Bombei-
ros de Umuarama foi feito via
Defesa Civil de Cafezal, que
é coordenada pelo agente
Rafael Henrique Portilho.
“Para nós essa parceria é fun-
damental e importante para
as crianças”, explicou. Mais
crianças visitarão o quartel
na semana que vem, já que,
ao todo, 120 crianças são as-
sistidas pelo programa Se-
gundo Tempo na cidade e a
visita aos bombeiros deve
contemplar todos os partici-
pantes.

Para o estudanteGuilherme Cordeiro a visitaao Corpo de Bombeiros foimarcante

Umuarama –  Uma criança de apenas três anos
ficou gravemente ferida num acidente de trânsito
ocorrido ontem (29), em Umuarama, pela hora
do almoço. A vítima foi socorrida pelas equipes
do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militares In-
dependente (6º SGBI) e encaminhada com em es-
tado grave para o hospital Nossa Senhora Apa-
recida, que esteve de plantão.

A criança estava dentro do carro, que transita-
va pela Rua Santina Colombo Bonora, no Jardim
União, por volta da 13h. Conforme testemunhas a
motorista – que não teve o nome divulgado pelas
autoridades – era mãe da criança e trazia o menino
na cadeirinha, porém sem cinto de segurança.

Como não estava presa ao equipamento o meni-
no desceu e quando a condutora olhou pelo retrovi-
sor e não viu o filho freou bruscamente, fazendo
com que a criança se chocasse contra o para-brisa
do carro. Com o impacto, de acordo com os bom-
beiros, a criança teve trauma de crânio encefálico
moderado. No momento em que foi socorrida a víti-
ma chorava muito, porém, não conseguia respon-
der aos comandos do socorristas.

O veículo Astra em que estavam a mãe e o filho
teve avarias na parte frontal. A mulher não teve fe-
rimentos, e o menino, até o fechamento desta edi-
ção, seguia internado para tratamento médico.

Criança de três
anos sofre ferimentos
graves num acidente
em Umuarama

“Operação 1º de Maio” é
lançada pelo Polícia Rodoviária

Cruzeiro do Oeste  - Devi-
do ao feriado do Dia do Tra-
balho, o Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv) lança
hoje (30) a “Operação 1º de
Maio” que contará com uma
intensificação no policia-
mento das rodovias por meio
de testes etilométricos (ba-
fômetro), radares para con-
trole de velocidade e bloque-
ios, além das atividades ro-
tineiras de verificação de do-
cumentação e de fiscaliza-
ção do trânsito rodoviário.

A operação terá início às
14h desta quarta-feira e se-
guirá até às 23h59 de do-
mingo (04/05), sendo utiliza-
do todo o efetivo da unida-
de, inclusive os policiais mi-
litares atuantes no adminis-
trativo, para garantir mais
tranquilidade às pessoas
que forem utilizar as rodo-
vias estaduais que ligam a
capital ao litoral e ao inte-
rior do estado.

“A partir das 14h tere-
mos nossas equipes a pos-
tos em toda a malha rodo-
viária estadual, atuando di-
retamente com o policia-
mento preventivo e ostensi-
vo. Sabemos que haverá um
aumento significativo no flu-
xo das rodovias e para

atender esta demanda co-
locamos uma operação de
forma mais preventiva, vi-
sando diminuir o número de
acidentes e de infrações”,
afirma o Comandante da
Polícia Rodoviária Estadu-
al (PRE), tenente-coronel
Daniel dos Santos.

A Polícia Militar (PM)
alerta ainda o cuidado com
as crianças, para que este-
jam devidamente seguras
com o cinto de segurança e
as que são menores, nas ca-
deiras apropriadas. Além
disso, em condições climá-
ticas que dificultem a visão
dos motoristas, eles devem
ficar bem atentos. “Situa-
ções de chuva, neblina ou
no período noturno, a PRE
aconselha os condutores
que tenham atenção redo-
brada com a sinalização,
mantendo uma distância
segura do veículo da frente
e caso a visibilidade esteja
muito ruim, o motorista deve
encostar num local seguro
e aguardar a melhora no cli-
ma”, finaliza o tenente-co-
ronel. Caso haja alguma si-
tuação de emergência, o
usuário das vias pode acio-
nar a Polícia Militar por
meio do número 198.

Corpo de mulher indígena encontrado
em Guaíra ainda não tem identificação

Guaíra – Os profissionais
do Instituto Médico-Legal
(IML) de Toledo ainda não
têm a identificação de um
corpo de uma mulher indí-
gena encontrado na manhã
de ontem (29), em Guaíra.
A Polícia Civil (PC) da cida-
de investiga o caso, que foi
atendido preliminarmente
por equipes da Polícia Mili-
tar (PM).

Era por volta das 8h
quando os policiais militares
foram acionados por um ho-
mem identificado com José
Carlos, que é cacique de
uma tribo em Guaíra. O lí-
der informou às equipes que
havia um corpo de uma mu-
lher nas imediações da al-
deia Taturí. A mulher tem
traços indígenas e pode per-
tencer às etnias da região.


