
Boa tarde. Em primeiro lugar obrigada pela atenção. 

 

Meu cunhado, João Carlos de Lima, sempre foi uma pessoa 

honesta, trabalhadora, casado, pai de família, tinha 24 anos, 

trabalha como mecânico. Seu último emprego foi de mecânico na 

Marajó da Av. Tiradentes em Londrina-Pr. Tem dois filhos, 

Gabriel (3 anos) e Miguel (2 anos), é casado com Victória Regina 

Nunes dos Santos Lima. 

Havia recebido uma proposta de emprego para trabalhar na 

cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, lugar onde nasceu e 

mora pais e irmãos, sendo que ali iria começar sua nova vida com 

a família, ontem (segunda-feira 03 de novembro). Tem um círculo 

de amizade, em Cambé e região, muito grande. Como iria se 

mudar, os amigos decidiram alugar uma chácara na estrada do 

limoeiro, em londrina, próximo ao aeroporto, para a despedida. 

Ficaram por lá, na última sexta, sábado e domingo. No domingo, 

João Carlos, retornou da referida chácara para a cidade de 

cambé, casa do meu pai (sogro dele- pois meu pai também é pai da 

esposa dele), lá estávamos fazendo almoço, no Jardim Santo 

Amaro. Como precisava terminar de arrumar sua mudança e 

acertar detalhes com o dono casa onde residia e tinha deixado a 

chave na casa da nossa tia, pegou sua bicicleta e foi, saiu da casa 

do meu pai em torno de 19 horas. Pegou a chave, na minha tia, 



Cristina, quem reside no Jardim União em Cambé.  Saindo dali 

passou em outro tio nosso, Marcelo, quem reside no Jardim 

Santo Amaro, para pegar seu notebook, o qual estava 

emprestado, despediu-se de todos e, de lá saiu, por volta de 

21:00hs. Depois disso não foi mais visto por nenhum conhecido, 

não chegou para seu destino, casa onde residia em cambé, Jardim 

Boa Vista.  

 

João Carlos, vestia camiseta polo salmão avermelhado, calça 

jeans escura e tênis azul, tipo botinha, estava em uma bicicleta 

branca e também levava consigo uma quantia aproximada de R$ 

700,00. 

Ele não tem hábito de beber, não tem envolvimento com drogas, 

não tem rixa com ninguém, nem passagens pela Polícia. 

 

A mãe dele que mora em São Paulo está em cambé aguardando 

notícias e auxiliando nas buscas, sendo que veio para ajudar com 

a mudança. 

 

É filho de José Carlos de Lima e Aparecida Ribeiro de Lima. 

 



A mãe relata que ele sempre foi um bom filho.  

 

Alex, foi registrado o Boletim de Ocorrência na data de ontem 

na Delegacia de Polícia de Cambé, tendo sido divulgado o fato na 

TV Tarobá, distribuído panfletos no comércio, bem como grande 

divulgação em rede social facebook. Os telefones para contato 

são 9818-2652, Letícia cunhada,  9670-6461, Valéria, sogra, 

9825-6691, Paulo sogro, 9962-2124, victória esposa. O e mail é 

le.le.nunes@hotmail.com.   

 

Nosso facebook: https://www.facebook.com/alessandro.leticia 

 

Muito obrigada. Letícia (cunhada).  
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