Paranavaí, 24 de Maio de 2021
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ROUBO – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
Por volta das 23h20, a equipe da
Guarda Municipal estava em sua
base operacional quando foi
abordada
por
um
homem,
relatando
que
havia
sido
assaltado
no
Jardim
Novo
Horizonte. Segundo a vítima, ele
havia saído da casa de sua
namorada quando foi abordado
por quatro indivíduos que deram
voz de assalto e levaram seu
celular da marca Samsung A10,
de cor azul (com a tela trincada) e
uma bolsa contendo chinelo e
alguns pertences. A vítima relatou
ainda que os mesmos indivíduos
entraram em um Uno de cor azul,
com uma das lanternas traseiras
queimada.
Diante
das
características informadas,
a
equipe fez diligências e teve êxito em abordar o carro na Rua Benedito Brabilla, em frente
ao Bosque Municipal (Vila Operária), com dois indivíduos dentro. Foi dada voz de
abordagem e os indivíduos identificados como sendo um maior, de 22 anos, e um menor,
de 17 anos. Foi feita revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Durante consulta
sistêmica, também não foi localizado nada em desfavor de nenhum deles. Com o intuito
de fazer um reconhecimento, a equipe tirou uma foto dos indivíduos e enviou para a
vítima, que estava na Delegacia registrando o Boletim de Ocorrência. De pronto, a vítima
reconheceu os indivíduos como sendo os autores do roubo. Em conversa com os
indivíduos, um deles confessou terem participado do roubo, informando o local onde
estariam os objetos da vítima e o nome dos outros dois envolvidos. Foi solicitado o apoio
da Polícia Militar, através da CECOM (Central de Comunicação) para deslocamento até o
local informado no Conjunto Luiz Lorenzetti. Chegando no local, foi identificada uma
residência sem muro. Quando a equipe parou em frente à casa, alguns indivíduos saíram

correndo e pulando muros dos fundos, não sendo possível localizá-los. Dentro da
residência haviam três pessoas que foram identificadas. Questionadas sobre o que
estariam fazendo ali, informaram que era a primeira vez que teriam ido naquela “boca” e
que iriam posar na casa. A equipe verificou que a residência não tinha nenhum tipo de
móvel e nem condições para abrigar qualquer pessoa no local. Verificou-se também que
todas as janelas e portas estavam quebradas. Segundo informações repassadas para a
equipe, a residência funciona como um local para prostituição, venda e uso de drogas.
Não foi possível localizar os pertences da vítima, mas todos que estava na residência
foram qualificados para um possível procedimento de investigação e a equipe da GM se
deslocou até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os dois indivíduos detidos
anteriormente, para as providências cabíveis. O veículo Uno, que estava no local, foi
guinchado pela Polícia Militar para o pátio da Delegacia. Há a suspeita de que o mesmo
veículo foi usado no dia 21 de janeiro durante o furto de um aparelho de ar condicionado
no depósito da Saúde (Jardim São Jorge), já que o carro tem as mesmas características e
também estava com uma lanterna queimada.

