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14/06/2021 

ROUUBO AGRAVADO / CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO 

 

Por volta das 20h40, a equipe de motos da Guarda Municipal recebeu informações via 

CECOM (Central de Comunicação) e também através da Polícia Militar sobre um roubo 

em andamento em um estabelecimento comercial no Jardim Nakamura. Do local, foram 

levados aproximadamente R$ 132 em espécie e um aparelho celular LG K10 de cor preta. 

A vítima disse que o autor entrou no estabelecimento armado e usando bermuda escura, 

camiseta vermelha e ainda usou uma camisa roxa com listras finas na cor branca para 

cobrir o rosto. Ainda segundo a descrição, o autor era de estatura mediana, gordo e 

moreno, e fugiu entrando em um veículo Gol de cor bordô. De posse das informações, a 

equipe da GM fez buscas e visualizou o veículo descrito estacionado na Rua Pioneiro 

Simião (Jardim Matarazzo) com o capô aberto e um casal mexendo no carro. Foi 

realizada a abordagem, identificadas as pessoas e constatado que o veículo estava com 

ambas as placas adulteradas. Questionado sobre o roubo ocorrido momentos antes, o 

condutor relatou que emprestou o carro para outro homem por volta das 16h. Ele disse 

que sabia onde o homem morava e se prontificou a levar a equipe até a residência, 

também localizada no Jardim Matarazzo, aproximadamente a uma quadra de distância. 

Na residência indicada, os Guardas Municipais abordaram um homem de 38 que estava 

no quintal. Foi realizada busca pessoal e em seu bolso foi encontrada a quantia de R$ 

168 em espécie. Na edícula nos fundos da casa a equipe conseguiu visualizar através de 

uma janela aberta outro homem, com as mesmas características físicas do autor 

relatadas pela vítima. O homem, de 43 anos, trajava bermuda escura e estava em cima 

do sofá tentando esconder algo atrás da cortina. Foi dada voz de abordagem e ele foi 

identificado. Neste momento um objeto caiu ao solo, sendo constatado que se tratava de 

um celular LG K10, o mesmo que havia sido roubado momentos antes. Foi enviada uma 

foto para a vítima que de pronto reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade. 

Foram realizadas ainda buscas na edícula, sendo encontrada a mesma roupa descrita 

pela vítima usada durante o roubo. Diante dos fatos, foi feito emprego de algemas por 

receio de fuga e para resguardar a integridade física dos abordados e da equipe. Todos 

os envolvidos foram conduzidos até a autoridade policial de plantão para as devidas 

providências, juntamente com o aparelho celular e o dinheiro localizados. 

 


