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O homicídio, esquar-
tejamento e ocultação 
de cadáver que teve 
como vítima um usuário 
de drogas em Sinop foi 
esclarecido pela Polícia 
Judiciária Civil, com a 
localização do corpo da 
vítima e apreensão de 
um adolescente apon-
tado como autor da exe-
cução. O menor, V.S.A., 
16, responderá pelo ato 
infracional de ocultação 
de cadáver.

As investigações ini-
ciaram quando a família 
da vítima registrou o bo-
letim de ocorrência so-
bre o desaparecimento 
de Antonio Carlos Sou-
za Siqueira, ocorrido no 

dia 08 de março.
Exatamente um mês 

após o crime, no sába-
do, 08, os policiais con-
seguiram identificar a 
casa do Maurício.

Questionado sobre 
o desaparecimento de 
Antonio, Maurício ne-
gou a participação no 
crime, mas apontou 
como autores o nome 
do menor V.S.A. e do 
suspeito Jeferson, co-
nhecido como “Pitel”, 
este último, morto há 
cerca de duas semanas 
em Sinop. Em continui-
dade as diligências, os 
policiais seguiram até a 
casa do adolescente que 
confessou a autoria do 
homicídio de Antônio e 
indicou o local em que 
o cadáver da vítima foi 

enterrado.
O menor contou que 

a vítima era usuário 
de drogas e pegou R$ 
20 fiado de pasta base 
com o adolescente. Não 
contente com a quanti-
dade recebida, a vítima 
começou a perseguir o 
menor para conseguir 
mais drogas e também 
o ameaçou, momento 
em que Jeferson Pitel 
derrubou Antônio de 
sua bicicleta e passou a 
agredi-lo.

Após matarem a ví-
tima, os suspeitos en-
tão cortaram os braços 
e pernas da vítima com 
um machado, cavaram 
um buraco e enterraram 
o tronco e os membros 
jogaram aleatoriamen-
te no mato próximo do 

corpo.
No sábado, 08, os 

policiais retornaram ao 
local de crime, onde lo-
calizaram os braços e a 

perna direita da vítima. 
O menor infrator foi au-
tuado em flagrante por 
ato infracional análogo 
ao de ocultação de ca-

dáver e apresentado à 
promotoria de justiça  
confessou o crime com 
detalhes e requintes de 
crueldade.
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Quatro traficantes 
foram presos em fla-
grante em flagrante 
por sequestrar e man-
ter três pessoas reféns 
numa residência em 
Cáceres, na segunda-
feira, 10, para cobrar 
uma dívida. As víti-
mas teriam escondido 
entorpecentes em uma 
propriedade rural para 
os traficantes, mas ha-
viam perdido a droga, 
segundo a Polícia Mili-
tar. Um dos traficantes 
presos trabalha como 
agente penitenciário 
no município de Vár-
zea Grande, região me-
tropolitana de Cuiabá.

De acordo com a 
PM, as vítimas foram 
mantidas em cárcere 
privado e sofreram tor-
tura psicológica e físi-
ca.

As vítimas relataram 
à polícia que foram 
ameaçadas de morte 
para quitar a dívida.  
Uma das vítimas con-
tou que foi sequestrada 
em uma propriedade 
rural em Cáceres e tra-
zida para Cuiabá onde 
foi torturada. Em segui-
da foi levada novamen-

te para Cáceres onde foi 
novamente torturada.

Os outros dois sus-
peitos foram presos em 
um carro no município. 
Os presos têm idade 
entre 21 e 34 anos. Se-
gundo a PM, a quadri-
lha responsável pelo 
sequestro tem, em mé-
dia, 10 integrantes.

Um homem de 46 
anos foi esfaqueado no 
pescoço no domingo, 
09, pelo vizinho, du-
rante uma discussão, 
em Cuiabá. O homem 
foi socorrido pela Po-
lícia Militar e enca-
minhado para uma 
unidade de saúde.

De acordo com o 
boletim de ocorrên-

cia, a vítima relatou 
que o vizinho se ar-
mou com um facão e 
o atingiu na região do 
pescoço, causando 
um corte profundo.

Após cometer o 
crime, o homem fu-
giu.

A Polícia Militar foi 
acionada por populares 
e encaminhou a vítima 
para uma Unidade de 
Pronto Atendimento 
(UPA), do Bairro Mora-

da do Ouro. Seu estado 
de saúde é considerado 
estável.

Após receber os cui-
dados médicos, o ho-
mem disse que ele e o 
agressor são vizinhos 
em um imóvel onde 
são alugadas quitinetes.

Segundo ele, a tenta-
tiva de homicídio teria 
acontecido após uma 
discussão sobre a tam-
pa da caixa d’água que 
estava destampada.

Uma mulher e 31 
anos, que foi atacada 
pelo marido na noite 
de segunda-feira, 10, 
no bairro Jardim das 
Palmeiras, em Campo 
Novo do Parecis  teve 
as duas mãos ampu-
tadas por conta das 
lesões. Segundo as 
informações, o agres-
sor pegou um facão 
e golpeou a esposa 
diversas vezes. A ví-
tima foi atingida na 
cabeça e braços.

Conforme  infor-
mações, o fato foi 
registrado por volta 

das 20 horas. A moti-
vação do crime ainda 
permanece um mis-
tério. Testemunhas 
apontaram que mu-
lher sofreu laceração 
em ambos os braços, 
inclusive perdendo 
dedos das mãos. De-
vido a gravidade das 
lesões, as duas mãos 
da vítima tiveram de 
ser amputadas.

 A cabeça da vítima 
também foi atingida 
pelo marido e tem vá-
rias lesões profundas, 
causadas pelo facão. 
A vítima foi socorrida 
pela equipe do Ser-
viço de Atendimento 
Móvel de Urgência 

(Samu) e levada para 
o pronto socorro.

A mulher,  não teve 
o nome divulgado, foi 
transferida ontem, 
11, para o Pronto-So-
corro Municipal de 
Cuiabá (PSMC), de-
vido a gravidade do 
caso.

O agressor foi es-
pancado pela popula-
ção logo após ter co-
metido a tentativa de 
homicídio. Ele tentou 
fugir correndo, mas 
foi pego e depois pre-
so pela Polícia Mili-
tar. O caso é inves-
tigado pela Polícia 
Judiciária Civil (PJC) 
do município.
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Quatro traficantes sequestram e 
mantêm 3 reféns para cobrar dívida

Homem é agredido com 
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Mulher tem as duas mãos amputadas 
após marido atacá-la com facão


