
Paranavaí, 5 de Agosto de 2022

04/08/2022

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO

Uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento pelas proximidades
do Terminal Urbano quando foi abordada por uma pessoa que relatou ter avistado uma
pessoa fazendo uso de drogas pelas proximidades. Com as características da pessoa, a
GM iniciou busca e conseguiu encontrar a pessoa. Foi feita abordagem e nada de ilícito
foi  encontrado com o homem de 44 anos.  Em consulta  sistêmica,  foi  constatado um
mandado  de  prisão  em  seu  desfavor.  Diante  dos  fatos,  ele  foi  levado  ao  Setor  de
Carceragem Temporário (Secat). A ocorrência aconteceu às 11h.

04/08/2022

FURTO / USO DE DOCUMENTO FALSO

Uma equipe da Guarda Municipal  de Paranavaí fazia patrulhamento pela Rua Getúlio
Vargas quando foi acionada por uma mulher, que se identificou como gerente de uma
farmácia, relatando que um casal teria furtado alguns produtos da farmácia e a mulher
ainda estava no interior da loja. Nas câmeras de segurança, foi constatado que o homem
havia fugido da farmácia levando os produtos sem efetuar o pagamento. Foi realizado
triagem verbal com a mulher de 26 anos (nacionalidade equatoriana) e enquanto a equipe
realizava entrevista com a mulher,  o homem (nacionalidade venezuelana) retornou ao
local. Os medicamentos roubados eram suplementos alimentares, que somados davam
mais de R$ 600. Quando questionados, o casal disse que eles foram roubados e o autor
do roubo só devolveria suas mochilas quando eles conseguissem furtar os suplementos.
A  gerente  do  estabelecimento  manifestou  interesse  em fazer  representação  contra  o
casal, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Já na Delegacia, foi feito contato
com a Polícia Nacional do Equador, que informou que o documento apresentado pela
mulher não foi localizado e ele seria falso. A mesma situação aconteceu com o homem,
pois a Polícia  da Venezuela não encontrou dados sobre a  pessoa e informou que o
documento era falso. No sistema brasileiro, não foi encontrado documentação ou boletim
de ocorrência. Eles confessaram que entraram no Brasil de forma ilegal em busca de
trabalho e afirmaram que são apenas amigos. A ocorrência aconteceu às 17h.



04/08/2022

FURTO QUALIFICADO

Uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada por uma denúncia anônima para
atender uma ocorrência de furto no centro da cidade. As informações eram de que um homem
havia furtado de um caminhão uma caixa de ferramentas. Com as informações obtidas com a
vítima, a equipe conseguiu encontrar o autor do crime. O homem de 24 anos foi abordado
pela  GM na Avenida Distrito  Federal.  Na  revista  pessoal  nada  de  ilícito  foi  encontrado.
Questionados  sobre  o  furto,  ele  disse  que  furtou  as  ferramentas  porque  estava  sendo
ameaçado  de  morte.  O  homem  informou  que  os  objetos  estavam  em  uma  residência
abandonada na Rua Pará. A GM foi até o local e encontrou os objetos. A vítima reconheceu
seus  pertences  e  ambos  foram encaminhados  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. O homem preso pelo furto da caixa de ferramentas é o mesmo que havia sido
preso um dia anterior pelo furto de uma bicicleta, mas ele foi liberado no mesmo dia com um
alvará de soltura. A ocorrência aconteceu às 20h50.


