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Paranavaí, 10 de Janeiro de 2022 

 

08/01/2022 

FURTO QUALIFICADO 

Após uma solicitação via 153 de que estaria acontecendo um furto no Jardim Santos 

Dumont, a Guarda Municipal rapidamente foi até o local. O denunciante viu uma pessoa 

com um carrinho de coleta de reciclagem em frente uma residência colocando objetos 

dentro do carrinho. Ao ser questionado, a pessoa saiu correndo e jogando os objetos pela 

rua, além de fazer menção de tirar algo da cintura. Chegando ao local para averiguar a 

situação, a GM começou o patrulhamento para tentar localizar o suspeito. Pouco depois, 

os guardas encontraram o carrinho de coleta, porém o autor não foi localizado. Diante dos 

fatos, o proprietário da residência (homem de 43 anos) e os objetos recuperados foram 

levados à Delegacia de Polícia. A ocorrência aconteceu às 14h05. 

 

08/01/2022 

AMEAÇA / PERTURBAÇÃO DO TRABALHO 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal foi acionada vi 153 

por uma pessoa que se identificou como gerente de um restaurante e disse que havia 

uma mulher em surto dentro do estabelecimento, localizado no centro da cidade. A mulher 

estava ameaçando e perturbando funcionários e clientes. O gerente do restaurante disse 

que a mulher começou a proferir palavras de baixo calão e dizer que iria bater nos 

funcionários e demais pessoas que estavam no local. Ela tentou tirar a roupa dentro do 

restaurante, mas foi contida por funcionários. A equipe da GM chegou ao local e conduziu 

a vítima à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 

23h45. 

 

09/01/2022 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO 

Após solicitação anônima via 153, a GM foi até a Praça dos Pioneiros verificar uma 

denúncia de que adolescentes estavam soltando bombas assustando crianças que 

estavam no local. No local, a equipe constatou a veracidade dos fatos e, logo após a 

chegada da GM, os adolescentes fugiram para o centro da cidade. Os guardas 

conseguiram identificar um adolescente com bicicleta azul e mochila preta repassando as 

bombas aos demais. Foi iniciado um breve acompanhamento e o adolescentes dispensou 



 

 

a bolsa em uma caçamba próxima ao local. Na bolsa havia 37 bombas de diferentes 

tamanhos. Dois menores foram abordados e identificados (15 e 16 anos). Na revista 

pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ambos foram orientados e encaminhados à sede 

da GM onde foi lavrado o registro de ocorrência junto de seus responsáveis. A ocorrência 

aconteceu às 15h40. 

 

09/01/2022 

DESACATO 

A GM recebeu denúncia de que uma pessoa estava fazendo churrasco na Praça do 

Japão e estava jogando caroços de manga no lago. A equipe foi até o local e constatou a 

veracidade dos fatos. Durante a abordagem ao homem de 54 anos, um andarilho, ele 

disse que jogou caroços de manga para os peixes e que faria novamente. Ele também 

confirmou que colocou fogo no local. Quando a equipe começou a apagar o fogo, o 

homem começou a desacatar a equipe. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 23h45. 


