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A polícia ouviu anteon
tem o depoimento do
suspeito pelo assassina-

to da dona-de-casa Dilma dos
Santos, 51 anos, que morreu
esfaqueada domingo à noite
em Japoatã (Baixo São Fran-
cisco). Joselino dos Santos, o
Paraíba, que era ex-marido da
vítima, compareceu à delega-
cia da cidade, acompanhado
por um advogado e prestou
depoimento ao delegado Tia-
go Lustosa. De acordo com o
delegado, Joselino foi interro-
gado sobre o crime e sua rela-
ção com a vítima. Em seguida,

Suspeito de feminicídio se apresenta, mas não fica preso
ele foi liberado, pois a Justiça
não tinha decidido até aquele
momento sobre o pedido de
prisão preventiva apresentado
pela Polícia Civil.

"Tinhamos solicitado a pre-
ventiva dele desde a última
segunda-feira, mas, no mo-
mento da apresentação, a pre-
ventiva ainda não tinha sido
apreciada. Por isso, não foi pos-
sível detê-lo. Caso a Justiça
conceda esse mandado, dare-
mos o seu devido cumpri-
mento", explicou Lustosa. 'Pa-
raíba' deve continuar respon-
dendo ao inquérito em liber-

dade, até que uma decisão
seja tomada. O delegado tam-
bém está ouvindo os depoi-
mentos de parentes de Dilma.

Dilma morreu esfaqueada
em sua residência, no povoa-
do Carro Quebrado. Segundo
as primeiras informações da
polícia, o foragido teria briga-
do com a vítima e, durante
uma discussão, se armou com
uma faca, passando a atacar
Dilma com vários golpes. A
mulher morreu no local, an-
tes da chegada do socorro,
enquanto Paraíba fugia do lo-
cal. O delegado considera que

o crime foi um feminicídio -
assassinato com motivação
machista

Assalto - Assalto - Assalto - Assalto - Assalto - Outra vítima de
tentativa de homicídio con-
tinua internada em estado
grave no Hospital de Urgên-
cia de Sergipe (Huse), em
Aracaju: Elenice dos Santos,
39, que foi esfaqueada e atin-
gida com marretadas em
uma fazenda no Povoado
Canbranganza, entre os mu-
nicípios de Pedra Mole e Frei
Paulo (Agreste). Ela passou
por cirurgia na noite dessa

terça-feira, para estabilização
do quadro e tratamento dos
ferimentos. Até o fechamen-
to da edição, ela estava na
sala de recuperação pós-ci-
rúrgica, aguardando vaga na
UTI.

Elenice foi esfaqueada e
atingida com golpes na ca-
beça, e teve que ser levada

às pressas para a capital, em
um helicóptero do Grupa-
mento Tático Aéreo. Os
agressores levaram a moto
da vítima, uma Honda Fan
125 de cor preta. Equipes das
polícias Civil e Militar nas
duas cidades estão investi-
gando o crime e ainda bus-
cam pistas dos bandidos.
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Uma decisão interna da
Superintendência Geral da
Polícia Civil aumentou a crise
interna causada pela campa-
nha do 'Projeto OPC', que pro-
põe a unificação dos cargos
de agente e escrivão de polí-
cia. Em portaria despachada
nesta terça-feira, a delegada-
geral Katarina Feitoza exone-
rou os diretores da Coorde-
nadoria de Recursos Especi-
ais (Core), unidade tática es-
pecializada em ações de alta
complexidade. Os agentes Ri-
cardo Porto e Elisvan Resen-
de Conceição ocupavam res-
pectivamente as funções de
diretor operacional e diretor
adjunto da unidade, mas aca-
baram afastados.

A informação foi divulgada
em uma nota do Sindicato dos

PC: Katarina afasta diretores e Sinpol acusa retaliação
Policiais Civis de Sergipe
(Sinpol/SE), que repudiou a
decisão e acusou a Delega-
cia-Geral de retaliar os agen-
tes, por causa do apoio mani-
festado por eles ao 'OPC' e às
campanhas do Sinpol pela
aprovação do projeto. "Neste
cenário momentâneo, os dois
policiais manifestaram desin-
teresse em participar como
instrutores voluntários do
Curso de Formação de Dele-
gados que está prestes a ser
iniciado. O afastamento dos
dois policiais civis foi uma ati-
tude que nos pareceu des-
proporcional e equivocada
neste cenário de cisão inter-
na que acomete a Polícia Ci-
vil", diz o Sinpol, acrescentan-
do que "a retaliação chegou
sem diálogo, de forma preci-
pitada e oportunista".

A Superintendência de Po-

lícia Civil informou, em um
comunicado, que Ricardo e
Elisvan foram afastados por se
recusarem a participar do cur-
so de formação de delegados,
não fazendo qualquer rela-
ção com a polêmica do pro-
jeto 'OPC'. "Os policiais exer-
ciam funções de confiança e
que entre as atribuições do
cargo estão o ensino e a ins-
trução. A Supci entende que
os dois policiais ao se nega-
ram a participar como instru-
tores do Curso de Formação
de Delegados Substitutos não
cumprem com uma das fun-
ções da Core, que é a instru-
ção. Diante da negativa, a Su-
perintendência-Geral da Po-
lícia Civil afastou a diretoria e
tomou as providências ne-
cessárias", esclareceu.

O 'OPC' já foi motivo de
uma paralisação realizada

na sexta-feira passada pelos
agentes e escrivães, que cri-
ticam a decisão do governo
estadual de não enviar o
projeto à Assembleia Legis-
lativa. O Palácio de Despa-
chos afirma que tomou a
decisão de não enviar ne-
nhum projeto que resulte
em aumentos de salários ou
reformulações de carreira,
como parte de uma medida
de contenção de despesas.
A proposta também enfren-
ta uma forte oposição dos
delegados de polícia, que
enxergam na unificação
dois cargos uma ameaça à
carreira. Os agentes têm ale-
gado que o OPC não inter-
fere em outras carreiras e
nem crias despesas ao Esta-
do, mas moderniza o funci-
onamento e a atuação da
Polícia Civil.

Policiais civis lotados na
Delegacia de Tobias Barreto
cumpriram ante ontem três
mandados de prisão contra
suspeitos de tentativa de la-
trocínio e tortura.  Eles se refe-
rem a um assalto ocorrido em
30 de agosto deste ano, quan-
do um idoso de 76 anos teve
sua casa invadida e foi tortura-
do no povoado Jabeberi, zona
rural de Tobias Barreto. Um sus-
peito já havia sido preso e um
adolescente de 16 anos foi
apreendido.

De acordo com a polícia, o
crime foi premeditado após a
visita do pedreiro Clenilson
Rulfino dos Santos, que este-
ve na casa da vítima. "Quinze
dias antes do roubo, Clenilson
, fez um trabalho de alvenaria
na casa da vítima.  Durante
esse trabalho, ele constatou

Presos mais três acusados de torturar idoso em Tobias
que o idoso guardava uma
quantia razoável de dinheiro
em casa e entrou em contato
com os assaltantes", explica o
delegado responsável pela in-
vestigação, Fábio Pimentel.

Ainda de acordo com as in-
formações, Clenilson, man-
dante do assalto, indicou a vul-
nerabilidade da vítima e a pro-
vável localidade do dinheiro
para os suspeitos identificados
como Carlos Daniel Santos
Menezes, o 'Boninho'; Ricardo
Nascimento Cruz, o 'Gangão';
José Cláudio dos Santos, o
'Fole'; Matias Santos de Almei-
da, o 'Bibiu', e o adolescente.
"Na madrugada do dia 30 de
agosto, os meliantes entraram
na casa acompanhados de um
adolescente arrombaram a
porta da casa, encontraram a
vítima dormindo, procuraram

o dinheiro, mas não encontra-
ram", esclarece Pimentel.

Segundo o inquérito polici-
al, o idoso, realmente, não es-
tava com dinheiro em casa,
assim os suspeitos começa-
ram a torturá-lo. "Eles pegaram
um saco plástico e sufocaram
a vítima que desmaiou, eles
por imaginarem que a vítima
tinha morrido, fugiram do lo-
cal.", explica o delegado. No
dia seguinte ao crime, o sus-
peito identificado como Da-
niel, foi preso e o adolescente
apreendido. Os dois confessa-
ram a autoria do delito, e indi-
caram o nome de Clenilson
como mandante do assalto.

Os outros três suspeitos, 'Bo-
ninho', 'Bibiu' e 'Fole', também
eram residentes do povoado
onde a vítima mora. "Durante
a investigação, foi comprova-

do o envolvimento dos suspei-
tos Ricardo, José Cláudio e
Matias. O Ministério Público e
o Judiciário concordaram com
os pedidos de mandado de pri-
são que foram cumpridos na
terça. Ainda no cumprimento
do mandado, Ricardo tentou
fugir pelo fundo, mas como já
esperávamos essa reação, ha-
via uma equipe no fundo já
esperando e ele foi contido e
não foi necessário usar uma
força mais drástica.", explica
Fábio Pimentel.

O único suspeito foragido é
o pedreiro Clenilson, que du-
rante o cumprimento do man-
dado de prisão, não se encon-
trava em casa.  A Polícia Civil
agradece a colaboração da
comunidade e reafirma a im-
portância do Disque Denún-
cia 181. O sigilo é garantido.


