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Em choque, multidão vai a enterro de
crianças e professora mortas em Minas
Comoção e desespero marcaram despedida das famílias das vítimas de Janaúba; vigia não teve velório e foi enterrado na cova do pai sem parentes

J

anaúba - Com mais de
uma dezena de carros,
um ônibus escolar e
uma série de motos e bicicletas, o cortejo que levou o
pequeno caixão com o corpo
de Ana Clara Ferreira Silva, 4 anos, ao cemitério São
Lucas, em Janaúba, parou
avenidas da cidade de 70 mil
habitantes no norte de Minas
Gerais. Ela morreu um dia
antes, na quinta (5), carbonizada, após o vigia noturno
Damião Soares dos Santos,
50 anos, atear fogo em si e
em crianças em uma creche
municipal no bairro Barbosa, região afastada do centro
da cidade, onde falta reboco
nas casas e asfalto na rua.
Uma multidão acompanhou o enterro, na manhã
desta sexta (6). Eram familiares, amigos da família e
curiosos que queriam ver de
perto o resultado do crime
que chocou a pacata cidade.
Um tio passou mal e precisou ser acudido pela família. Choravam sem parar o
pai, Nelson Silva de Jesus, e
a mãe, Luana, que voltou de
Montes Claros, maior cidade
da região, para se despedir da
criança. Ela foi à cidade vizinha para acompanhar os ou-
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grupo do WhatsApp da família”, diz. O corpo de Ruan
Miguel, 4 anos, foi velado
a poucas ruas dali. Na sala
da casa, velas e dezenas de
pessoas se despedindo do
menino, que seria enterrado
logo depois, também em um
pequeno caixão branco.

ORAÇÃO E VIGÍLIA
A cidade de Janaúba
começou a se despedir
das vítimas da tragédia
com muitas orações,
comoção e cânticos
religiosos

PROFESSORA HEROÍNA
Milhares de pessoas também velaram com o viúvo
Luiz Carlos Batista a professora Heley de Abreu Silva
Batista, em Janaúba. Ela já
havia perdido o filho mais
velho, afogado na piscina de
um clube, há cerca de dez
anos. Ela deixou outros três
filhos, um bebê de um ano e
dois adolescentes.
Heley tentou impedir o
ataque do segurança e ficou
muito queimada. Foi uma
heroína. Milhares rezaram
por ela e cantaram no velório
e sepultamento marcado por
muita comoção.
Já o vigia Damião Soares
dos Santos foi enterrado na
mesma cova do pai. A família teve medo de retaliação e
optou por não divulgar informações. Ele não teve velório
e nem os parentes foram ao
enterro.

tros dois filhos que também
estavam na creche, inalaram
fumaça e precisaram de atendimento médico. Todos passam bem. Ana Clara tinha
ainda outros três irmãos. Um
deles, gêmeo dela, não estava na creche no dia. Cristiane Conceição Rodrigues, 37
anos, define o sentimento:
“Não tem como não sentir
ódio de uma pessoa dessas,
não tem explicação”.
Davi, 4 anos, também
morto na tragédia, enquanto
ajuda a organizar o velório
do menino, na casa em que
vivia, no mesmo bairro. Ela
vive na capital e conta que
ele passava as férias de fim
de ano na casa dela. “Pensar que nunca mais vai vou
ver aquela criança, que fazia
graça, mandava áudio no

Cena do enterro da menina Ana Clara Ferreira Silva, 4 anos, no Cemitério Campo da Paz, em Minas

Uma corrida contra o tempo
A Prefeitura de Janaúba tem feito
busca por crianças que estavam na
creche no momento do incêndio e não
foram atendidas em postos de saúde.
Agentes acreditam que o número de feridos pode ser maior do que o já divulgado.
“Tinha mais de 80 crianças na creche,
estamos fazendo busca ativa, indo de casa
em casa. Às vezes a criança está bem,
aparentemente, para os pais. Começa a

tossir, o nariz sangra, logo tampa a glote e
ela pode asfixiar. É muito grave. Pedimos
que todos que souberem de crianças que
estavam no local, que avisem, precisamos
avaliar clinicamente”, disse a conselheira
tutelar Gabriela Rodrigues Castro. Ela
chama a busca de “corrida contra o tempo”. “Parece que o mundo tá acabando,
não podemos perder tempo. Quanto antes
encontrarmos mais crianças, melhor”, diz.
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Sábado (7/10): No sul e oeste de SP nuvens com pancadas de chuva. Nas demais Domingo (8/10): No sul de SP haverá muitas nuvens e chuva. Nas demais áreas
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IMAGEM DO SATÉLITE GOES

BRASIL
NORDESTE
Nublado com chuva isolada no centroleste, nordeste e sudoeste da Bahia e em
Sergipe. Pode chover do centro-leste do
Rio Grande do Norte ao leste de Alagoas.
Demais áreas parcialmente nublado.
SUDESTE

NORTE
Nublado com pancadas
de chuva no Amazonas,
norte do Pará e
Rondônia. Demais
áreas parcialmente
nublado a nublado.

Nublado com pancadas de chuva e trovoadas
isoladas em São Paulo. Pode chover no
sul de Minas Gerais. Demais áreas claro a
parcialmente nublado.

CENTRO-OESTE
Nublado com pancadas de chuva e trovoadas
isoladas no noroeste e oeste do Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. Demais áreas claro a
parcialmente nublado com névoa seca.

SUL
Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no
Paraná, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Pode chover
forte com queda de granizo em áreas isoladas da região.

Os radares meteorológicos do IPMet/Unesp, instalados em Bauru e
Presidente Prudente, estão detectando áreas de chuvas isoladas
com intensidades moderadas/fortes no Estado de São Paulo.

