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FURTO QUALIFICADO / DESACATO / AMEAÇA / DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

Por volta das 9h30, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia via telefone 153, onde o 

solicitante relatou ter presenciado um furto durante a madrugada. Segundo a informação, 

o furto foi praticado por três indivíduos, sendo um moreno e baixo, um branco e magro e 

outro de mais idade, com barba branca e vestes rasgadas. De posse das informações do 

furto de 12 latas de solvente da Secretaria de Infraestrutura, das características dos 

indivíduos e ainda da placa de uma Belina verde utilizada para transportar os produtos do 

furto, as equipes da Guarda Municipal realizaram patrulhamento para localizar os autores. 

O veículo utilizado no furto foi localizado nas populares do Jardim São Jorge, estacionado 

em via pública, com um homem de 46 anos em seu interior. Foi dada voz de abordagem e 

realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o forte 

odor de solvente (tíner) no interior do veículo, o homem disse ter emprestado o veículo 

para dois rapazes e informou que eles realizaram o furto dos galões de solvente no pátio 

da Secretaria de Infraestrutura e depois esconderam o material e uma residência no 

Jardim Simone. Sendo assim, as equipes se deslocaram até a residência de um dos 

acusados do furto, um rapaz de 19 anos de idade. No local, a mãe do acusado permitiu a 

entrada para que a Guarda Municipal fizesse buscas. Neste momento, o rapaz 

empreendeu fuga, pulando o muro de uma residência. Ele foi abordado em uma rua 

próxima e tentou impedir a revista pessoal, dando socos, empurrões e ameaçando os 

Guardas Municipais. Populares e familiares também investiram contra a equipe com 

socos, chutes e xingamentos enquanto tentavam realizar a busca pessoal no rapaz. 

Como havia risco, foi necessário o uso de algemas e bastão como forma de defesa, para 

resguardar os agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil que prestavam 

apoio na ocorrência. Diante dos fatos, os dois suspeitos de terem praticado o furto e a 

Belina usada na ação foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil e entregues à 

autoridade competente para as devidas providências. A mãe e a irmã do rapaz, de 47 e 

19 anos respectivamente, também encaminhadas para a Delegacia por desacato e dano 

ao patrimônio público. 

 


