Polícia divulga fotos de
foragido da justiça condenado
por tráfico; ele é suspeito
de homicídio no Santarenzinho
Deyvid de Araújo Carneiro, conhecido como Escobar, é foragido
da Justiça — Foto: Divulgação
Suspeito do crime foi identificado como Deyvid de Araújo
Carneiro, conhecido como Escobar. Crime aconteceu na segundafeira (10) e vitimou Wendria Leniane Lima, de 22 anos.
Um foragido da Justiça que tem mandado de prisão pelo crime de
tráfico de entorpecentes é procurado pela Polícia de Santarém,
no oeste do Pará. Trata-se de Deyvid de Araújo Carneiro,
conhecido como “Escobar”. Investigações da polícia civil
também apontam “Escobar” como suspeito do assassinato de
Wendria Leniane Lima, de 22 anos. Ela foi encontrada morta a
tiros no bairro Santarenzinho na manhã de segunda-feira (10).
De acordo com a investigação, Deyvid de Araújo Carneiro tem
uma tatuagem no lado direito do braço e outra no peito. A
Polícia já solicitou à Justiça o mandado de prisão para o caso
da morte de Wendria.
A polícia conseguiu a informação que Deyvid está acompanhado
por uma mulher e uma criança. O suspeito já tem passagem na
polícia e é foragido da Justiça com mandado de prisão por
tráfico de drogas, expedido em janeiro deste ano.
A população pode repassar informações à polícia entrando em
contato pelo número do Núcleo Integrado de Operações (Niop), o
190.
Por G1 Santarém — Pará
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Testemunha do caso da jovem
encontrada
morta
no
Santarenzinho é baleada
(Foto:Reprodução) – A principal testemunha do homicídio de
Wendria Leiliane, foi alvejada com pelo menos 5 disparos de
arma de fogo, na noite de segunda-feira (10).
De acordo com informações, um grupo de criminosos a pegaram na
frente da residência de uma amiga, e a levaram para o ramal do
Jatobá, onde realizaram os disparos.
Os criminosos utilizaram um veículo de cor prata. A jovem foi
socorrida pelo Samu 192, e encaminhada ao Hospital Municipal,
onde segue internada.

Fique por dentro:
A jovem que sofreu tentativa de homicídio, foi a que acionou a
polícia, ao encontrar o corpo de sua amiga no interior de uma
residência, na segunda-feira, no bairro do Santarenzinho.
Wendria Leiliane Lima Mota, de 23 anos, foi morta a tiros.
Leia Também:Jovem é encontrada morta no bairro Santarenzinho,
em Santarém; polícia investiga o caso
A Delegacia Especializada de Homicídio segue as investigações
sobre os casos.
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