
Os registros mais recentes deste tipo de crime em Joinville
  11/11/2010 
A garagem de uma oficina de lataria e 
pintura, no bairro João Costa, escondia 
peças que tinham sido retiradas de 
carros com registro de roubo. Um 
deles havia sido roubado em Curitiba. 
Três pessoas desmontavam um carro 
quando a polícia chegou. Oito pessoas 
foram presas. Uma autopeças do bairro 
Bucarein estaria recebendo o material 
do desmanche. 

8/7/2010 
Seis carcaças de carros foram 
encontradas na garagem de 
uma casa no bairro Aventureiro. 
No local, foram encontrados 
ainda documentos de um 
veículo, placas e algumas 
peças de carro. A procedência 
dos carros não chegou a ser 
confirmada porque os chassis 
estavam raspados. 

29/6/2010
Dois homens suspeitos 
de participarem de um 
desmanche no bairro 
Jardim Edilene foram 
presos. Várias partes 
de veículos foram 
encontrados no local. 
Os dois suspeitos já 
tinham passagens pela 
polícia por assalto. 

7/6/2010
Policiais encontraram 
quatro veículos, três 
deles com registro de 
furto, em uma casa no 
bairro Iririú, zona Leste. 
A dona da residência 
e um homem que 
desmontava um dos 
carros no momento do 
flagrante foram presos.

31/5/2010
Três caminhonetes roubadas 
foram recuperadas e o dono 
de um desmanche foi preso no 
estacionamento de um hospital. 
Dois veículos haviam sido 
roubados em Curitiba e outro, 
em Blumenau. O dono de uma 
loja de autopeças, que havia 
chegado na hora para buscar 
um dos carros, acabou preso.

18/5/2010
Dupla apontada como 
responsável por uma 
onda de roubos de 
carros na zona Norte 
de Joinville é presa. 
A suspeita era de 
que parte dos carros 
roubados por eles 
fosse clonada e levada 
para desmanche.

20/4/2010
Dois homens que teriam 
roubado um carro em Joinville 
foram detidos e confessaram 
que levariam o veículo para um 
desmanche em Campo Alegre. Na 
delegacia, informaram que o dono 
de uma borracharia de Joinville 
trocava as placas dos veículos. Na 
borracharia, foi encontrado um 
carro com as placas já trocadas.

16/4/2010
Três pessoas suspeitas de 
envolvimento em um esquema 
de receptação e desmanche 
foram presas em um galpão no 
bairro Morro do Meio. Estavam 
escondidos no local um Peugeot, 
um Honda Civic, um Voyage e 
um Focus. Um dos suspeitos 
confessou que comprava peças 
roubadas para revender. 

15/4/2010
Policiais militares 
recolheram dois carros 
roubados que estavam 
em um terreno usado 
para o desmanche 
de veículos no bairro 
Itaum. Os responsáveis 
pelo terreno não 
apareceram nem 
chegaram a ser presos.


