
 

 

 

 

Paranavaí, 8 de Fevereiro de 2022 

 

 

07/02/2022 

FURTO 

 

Por volta das 20h40, durante patrulhamento nos antigos barracões do IBC (Instituto 

Brasileiro do Café), a equipe da Guarda Municipal avisou um veículo com uma carretinha 

engatada e várias vigas e caibros de madeira carregados. Como recentemente a 

Prefeitura demoliu algumas casas de madeira no local, os Guardas Municipais foram 

averiguar a carga e flagraram um homem de 70 anos levando a madeira sem a devida 

permissão. Na carretinha foram encontradas: uma viga de madeira de aproximadamente 

5 x 10cm por 4 metros de comprimento; seis caibros de 3x4cm; 8 pedaços de ripão de 3 

metros; e uma viga de 5x10cm por 2 metros de comprimento. Diante dos fatos, o homem 

e a madeira apreendida foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as 

providências cabíveis. 

 

 

 

07/02/2022 

DIREÇÃO PERIGOSA 

 

Por volta das 21h40, durante patrulhamento pela Rua Riachuelo (Jardim São Jorge), a 

equipe da ROMU da Guarda Municipal visualizou um motociclista realizando manobras 

perigosas (“empinando”) em meio a diversos veículos. Foi dada voz de abordagem com 

sinais visuais (giroflex) e sonoros (sirene) por diversas vezes, mas todas as ordens foram 

desobedecidas. O condutor começou a empreender maior velocidade e a equipe da 

ROMU iniciou o acompanhamento tático por várias vias. Ressalta-se que o condutor 

cruzou diversas preferenciais em alta velocidade, colocando sua própria integridade física, 

a de terceiros e a da guarnição em risco. A equipe conseguiu realizar a abordagem na 

Rua Elis Regina (Populares do Jardim São Jorge). Diante dos fatos, o condutor (homem 

de 24 anos) foi encaminhado até a autoridade policial de plantão para as devidas medidas 

cabíveis. 

 

 



 

 

 

07/02/2022 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / LESÃO CORPORAL 

 

Por volta das 22h30, a equipe da Guarda Municipal foi acionada para se deslocar até a 

Rua Jorge Xavier Bueno (Jardim Simone), onde a solicitante (mulher de 42 anos) relatou 

que estava sendo agredida por seu convivente (homem de 42 anos). No local, a vítima 

relatou que foi xingada com palavras chulas, impróprias, obscenas e agressivas, que 

ofendiam sua moral. A mulher disse ainda que seu convivente arremessou um copo de 

vidro em sua direção, o que lhe ocasionou pequenas ferimentos na perna por causa dos 

estilhaços. Como a vítima demonstrou interesse em representar, a equipe da GM 

encaminhou ambas as partes para a Delegacia de Polícia Civil para as providências 

cabíveis. 

 


