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Paranavaí, 04 de Janeiro de 2022

30/12/2021

DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Após solicitação via 153, uma equipe da Guarda Municipal foi até o Jardim São Jorge,
pois segundo a denúncia um homem muito alterado estava quebrando os vidros de um
ponto de ônibus. Chegando ao local, a equipe reconheceu o homem (que já é conhecido
no meio policial) que estava arremessando pedras nos vidros. Diante dos fatos, o homem
de 39 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu às 15h29.

01/01/2022

FURTO

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Jardim Aeroporto quando se
deparou com um homem em atividade suspeita (já conhecido no meio policial). O homem
estava  carregando  uma  televisão  nas  costas  em  cima  de  uma  bicicleta.  Na  revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem de 48 anos. Perguntado sobre a
origem da TV, ele disse que encontrou em uma caçamba. Foi verificado que a TV estava
em  pleno  funcionamento  e  por  desconfiar  de  suas  respostas,  pois  demonstrava
nervosismo,  ele  foi  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas  providências.  A
ocorrência aconteceu às 5h15.

01/01/2022

FURTO

Uma  equipe  da  Guarda  Municipal  fazia  patrulhamento  nas  proximidades  do  Teatro
Municipal  quando  encontrou  um  homem  que,  ao  perceber  a  presença  da  viatura,
apresentou nervosismo e mudou de direção. Foi feita abordagem e identificado que o
homem de 23 anos possuía um mandado de fiscalização do Poder Judiciário para que ele
não se ausentasse de sua cidade de origem (Cianorte). Com ele, a GM encontrou objetos
como: máquina de cortar piso, lixadeira, bateria, fios de cobre, bicicleta e entre outros. Ele
disse que a bateria seria trocada por crack, a bicicleta era emprestada e os objetos foram
encontrados em uma caçamba.  Diante  dos fatos,  o  homem de 23 anos foi  levado à
Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 14h31.



02/01/2022

AMEAÇA  /  CRIMES  CONTRA  A  PESSOA  /  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Uma equipe da Guarda Municipal estava na Praça dos Pioneiros quando uma mulher (42
anos) se aproximou apresentando nervosismo e medo. Ela pediu ajuda aos guardas, pois
seu convivente (homem 30 anos) fez ameaças de morte contra ela. A mulher havia feito
um  boletim  de  ocorrência  pedindo  medidas  protetivas  de  urgência  contra  o  seu
convivente. Assim que ambos voltaram da delegacia, na parte da manhã do dia 2,  o
homem fez ameaças dizendo que colocaria fogo na casa com ela dentro. As ameaças
estavam  causando  danos  emocionais,  constrangimento,  humilhação  e  perseguição,
segundo a vítima. Com essas informações, a GM foi até o local onde o homem estava
para conduzi-lo à Delegacia de Polícia. Foi necessário o uso de algemas devido receio de
fuga e para manter a segurança e integridade física de todos. A ocorrência aconteceu às
17h40.

03/01/2022

FURTO SIMPLES

Uma equipe  da  Guarda  Municipal  foi  acionada  para  ir  até  o  centro  da  cidade,  pois
segundo informações, um homem havia furtado um shampoo em uma rede de farmácias
e saiu em rumo ignorado. Com as características do suspeito, a GM conseguiu localizá-lo.
Ao ver a equipe, o homem (28 anos) demonstrou nervosismo e entrou no banheiro do
estabelecimento. Ele foi abordado já fora do estabelecimento e confessou o furto, mas
que já havia devolvido o produto. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Porém,  dentro  da  lata  de  lixo  do  banheiro  em  que  o  homem  estava,  os  guardas
encontraram dois  produtos  que  haviam sido  furtados.  Diante  dos fatos,  o  homem foi
levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
18h42.


