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Em uma ação conjunta entre a Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas (DEDC) e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), seis ladrões foram presos em flagrante na última quarta-feira (22), em
Campina Grande do Sul.
Em uma ação conjunta entre a Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas (DEDC) e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), seis ladrões foram presos em flagrante na última quarta-feira (22), em
Campina Grande do Sul. Após informação de que haveria um roubo à mão armada de uma carga de
mercadorias diversas na região de Campina Grande do Sul, uma equipe da PRF se deslocou até a
saída de um Posto às margens da BR-116. De lá puderam visualizar uma Kombi branca e um Gol
se aproximando, ambos veículos identificados na tentativa de assalto em questão. Os policiais
deram voz e sinal de parada, que foi ignorado pelos homens, que fugiram. Durante o
acompanhamento tático, o passageiro da Kombi efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe
da PRF; a equipe revidou atingindo o pneu traseiro esquerdo, o que possibilitou a abordagem ao
veículo na sequência. Feita a abordagem à Kombi, foram detidos o condutor Eduardo Patrick da
Silva da Costa, 18 anos, e o passageiro Thiago Henrique Cunha, 25 anos, que estava evadido do
sistema prisional; além disso foi encontrado um revólver cal. 38 no interior do veículo. Após
averiguação da placa do veículo, descobriu-se que a Kombi havia sido roubada de um padre da
Arquidiocese de Curitiba. Continuando nas diligências, os policiais realizaram buscas no trecho a
fim de localizar o Gol e um Renault Sandero que também estaria envolvido na ação criminosa.
Com as descrições informadas, foi possível localizar o Gol numa estrada rural no quilômetro 36.
Após levantamentos no local, foi identificada a residência do condutor do Gol, Felipe José Faria, 22
anos; sendo que em sua residência foi encontrado 01 revólver calibre 32 e foram presas outras três
pessoas que estavam dentro do veículo: Josafa Martinez dos Santos, 23 anos, João Henrique
Martinez dos Santos, 25 anos e um menor de idade, de 17 anos. Na casa também foram
encontrados diversos produtos de origem suspeita, que foram trazidos à Delegacia para
averiguação. Todos os seis detidos foram encaminhados a DEDC e autuados em flagrante por
tentativa de roubo, receptação e resistência. De acordo com o delegado titular da DEDC, Marcelo
Lemos de Oliveira, &ldquo;há meses trocamos informações com a PRF, sendo que esta parceria é
essencial e tem surtido efeito na repressão aos roubos de carga. Exemplo disso foi a atuação em
agosto passado, onde diversos objetos bélicos foram apreendidos, como arma de fogo, munições,
rádios comunicadores&rdquo;. Outras informações que possam levar aos demais envolvidos no
roubo podem ser repassadas à DEDC pelo telefone (41) 3261-6600.

http://www.policiacivil.pr.gov.br

18/1/2017 14:06:03 - 1

