
Após exatos 30 dias, 
a Polícia Judiciária Civil 
prendeu mais um suspeito 
de envolvimento na morte 
de  Mariana Dutra Teixeira, 
21 anos, morta no dia 05 
de novembro, noite em que 
desapareceu. As investiga-
ções continuam e segundo 
o investigador da Polícia 
Judiaciária Civil Lázaro Ri-
beiro, não descartam um 
terceiro envolvido. “Esta-
mos trabalhando bastante 
e não podemos ainda des-
cartar uma terceira partici-
pação”, informou.

Polícia Civil prende suposto mandante 
e não descarta terceiro envolvido

Ele desapareceu 
na tarde do 
dia 26 de 
novembro
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Bruno santos souza tem 24 anos

CASO MaRiana

Briga entre irmãos 
termina em morte

Família oferece recompensa por
informação sobre rapaz que sumiu
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A família do jovem Denilson 
dos Santos Ferreira, de 20 anos, 
que desapareceu há 10 dias em 
Sinop, está oferecendo uma 
recompensa de R$ 2 mil para 
quem der informações que le-
vem ao seu paradeiro.

Ele sumiu na tarde do dia 
26 de novembro, depois de 
sair de casa de bicicleta para 
comprar remédio para a filha.

Segundo Márcia dos San-
tos, mãe do jovem, na volta da 
farmácia ele foi abordado por 
quatro homens em uma ca-
minhonete Toyota SW4 preta.

“O irmão dele viu a cena, 
mas não se atentou em anotar 
a placa do carro, nem filmar a 
cena. Disse que eles o pegaram 
e colocaram dentro do carro. 

Um grave acidente 
ocorrido na noite desta 
quarta-feira, 05, por vol-
ta das 22h00 envolveu 
um caminhão (carreta) 
e uma motocicleta nas 
imediações da Fazenda 
Guanabara, próximo as 
Usinas Itamarati, ceifou 
a vida de dois jovens.

Segundo a Polícia 
Militar que atendeu a 
ocorrência, ao chegar ao 
local, confirmou o en-
volvimento dos veículos, 
sendo uma carreta que 
transportava cana e uma 
motocicleta. O condutor 
da motocicleta (J.C.S, de 
25 anos) e o passageiro 
(J.F.S, de 21 anos) já se 
encontravam em óbito. 
A guarnição fez o isola-
mento do local e acionou 
a Polícia Civil juntamen-
te com a equipe da Poli-
tec e do IML para provi-
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Um comerciante iden-
tificado como Teodomiro 
Francisco Sales, de 66 anos, 
foi morto com um tiro na 
boca na noite de quarta-fei-
ra, 05, em Barra do Garças. 
O suspeito do crime seria 
um desafeto da vítima.

Uma a briga entre ir-
mãos terminou em mor-
te, na madrugada desta 
quinta, 06, no Centro de 
Várzea Grande. O crime 
ocorreu por  volta das 
00h50 em um local aban-
donado.

Comerciante de 66 anos é 
assassinado com tiro na boca
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Jovens tinham 21 e 25 anos

Denilson Ferreira saiu de casa para comprar remédio para filha

Grave acidente tira vida 
de dois jovens de Denise
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A revelação foi feita de-
pois da  prisão de Bruno 
Santos Souza, de 24 anos 
que aconteceu na quinta-
feira, 06.

Conforme o investigador, 
a polícia chegou ao pos-
sível segundo envolvido 
após o menor de 15 anos, 
que está internado em um 
Centro Socioeducativo em 
Cáceres dizer que foi con-
tratado pelo suspeito por 5 
mil para matar a jovem. “O 
menor conta que receberia 
cinco mil reais do Bruno 
para matar a Mariana, ele 
inclusive, hoje apreendido 
em Cáceres, cobra e diz que 

quer receber o dinheiro”, 
revelou o investigador da 
PJC Lázaro Ribeiro.

Segundo informações 
do investigador, o suposto 
mandante teria ficado cha-
teado com Mariana porque 
ela o havia exposto nas re-
des sociais por causa de um 
celular que ela havia troca-
do com ele por droga. “O 
menor conta que a Maria-
na teria feito postagens em 
rede social ameaçando o 
Bruno, aí ele teria contrata-
do o menor para matá-la”, 
destacou Lázaro.

Mas durante a prisão, o 
homem negou o ocorrido. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, a vítima estava 
em seu comércio, quando 
foi surpreendido pelo sus-
peito que chegou em uma 
caminhonete S-10 e fez um 
disparo que atingiu a boca 
de Teodomiro que chegou a 
ser socorrido e encaminha-
do para o Pronto Socorro 
Municipal.

Balbino José Cortez 
Neto, 62 anos, teria en-
trado em discussão com 
o irmão, identificado 
como Gonçalo Fernan-
des Cortez, 50. De acor-
do com relato, Balbino 
pegou uma enxada para 
agredir o irmão, no en-
tanto no “calor” da briga 
Gonçalo tomou a enxada 

e golpeou Balbino cabe-
ça, nos braços e pernas.

Os dois foram socorri-
dos e encaminhados ao 
Pronto-Socorro de Vár-
zea Grande. Na manhã 
desta quinta (6), Balbino 
veio a óbito. O suspeito 
Gonçalo ainda está inter-
nado no PS, mas sendo 
mantido com algemas.

No início, achamos até que era 
a polícia que havia abordado 
meu filho”, relata a mãe.

Na mesma tarde, os fami-
liares foram até a delegacia 
relatar o sumiço e verificar se 
Denilson havia sido detido 
por algum motivo. A mãe diz 
que o filho é usuário de dro-
gas e por isso poderia ter sido 
preso por policiais.

No entanto, a Polícia Civil 
negou que tenha prendido o 
jovem. Na delegacia, agentes 
confeccionaram o boletim de 

dências.
A Polícia informou 

que o condutor (E.P.M) 
da carreta relatou estar 
trafegando normalmente 
na estrada no sentindo as 
Usinas Itamarati, quando 
a motocicleta, que trafe-
gava em sentido contrá-
rio invadiu a pista, vindo 
a colidir no primeiro re-
boque da carreta.

Todos os envolvidos no 
acidente são moradores 
de Denise. O motorista 
da carreta vai responder 
por homicídio culposo 
(quando não há intenção 
de matar).

ocorrência pelo sequestro.
“Meu filho não tem inimi-

gos, não tinha briga com nin-
guém. Ele era só usuário de 
drogas, mas com fé em Deus 
ele vai deixar isso quando re-
tornar para casa”, diz a mãe.

Desde então, a famí-
lia procura, sem sucesso, 
pelo jovem.

Quem tiver pistas sobre 
o paradeiro do Denilson 
deve ligar para Marcia 
(66) 99626-4877 ou Thais 
(66) 99717-6654.

“Ela me eu o celular para 
trocar por pasta base, mas eu 
não consegui a droga, voltei 
pra entregar o celular, mas 
ela já tinha saído, aí fiquei 
com ele”, disse o suspeito.

Bruno é morador do 
Jardim Califórnia e per-
manecerá detido pre-
ventivamente enquanto 
as investigações do caso 
continuam.


