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Paranavaí, 09 de Março de 2022

08/03/2022

RECEPTAÇÃO

Uma equipa da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento pela região central da
cidade,  nas  proximidades  do  Terminal  Urbano,  quando se  deparou  com um suspeito
pedalando uma bicicleta com detalhes e características de um furto no mês de janeiro.
Durante a abordagem preventiva, os guardas constataram que a bicicleta estava com a
numeração do quadro raspada. Ao ser questionado, o homem de 38 anos não soube
informar a procedência da bicicleta. Diante dos fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia
para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 11h40.

08/03/2022

NOTÍCIA DE FATO FUTURO

Uma equipa  da  Guarda  Municipal  de  Paranavaí  fazia  patrulhamento  pelo  Jardim Ipê
quando visualizou um homem em atitude suspeita. Ao ver a aproximação da equipe, o
homem  tentou  se  esconder  atrás  de  um  poste  e  em  seguida  tentou  entrar  em  um
mercado. A equipe conseguiu fazer a abordagem e encontrou com o homem um objeto
(secador  de cabelo)  ainda com etiqueta (R$ 69,99).  Ao ser  questionado a origem do
produto, ele relatou que era de sua esposa, mas logo depois mudou a versão dizendo que
havia comprado o produto de outro homem. Ele ainda mudou a versão da história pela
terceira  vez  dizendo  que  havia  ganhado  o  produto  de  um amigo.  Diante  dos relatos
duvidosos, a GM informou o homem que ele seria levado à Delegacia de Polícia. Neste
momento, ele disse que mostraria o amigo que vendeu o produto para ele. Foi feito o
contato, mas novamente houve desencontro de informações e eles não possuíam a nota
fiscal do produto. Novamente, o homem mudou a versão da história, dizendo que havia
encontrado o produto jogado em uma data. Diante dos fatos, ambos (homens de 40 e 46
anos)  foram  encaminhados  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas  providências.  A
ocorrência aconteceu às 18h31.


