
 

 

 

Paranavaí, 11 de Junho de 2021 

 

 

10/06/2021 

VEÍCULO RECUPERADO 

 

Por volta das 10h, após receber uma 

denúncia anônima via CECOM 

(Central de Comunicação – 153), a 

equipe da viatura 02 se deslocou até 

o Conjunto Geraldo Felipe onde, de 

acordo com o denunciante, teria uma 

motocicleta abandonada em via 

pública. Segundo a denúncia, a moto 

não seria de nenhum morador da rua. 

Ao chegar no local, a equipe fez a 

verificação da placa e constatou que 

a motocicleta havia sido furtada no 

dia 9 de junho, no Jardim São Jorge. 

Diante dos fatos, o veículo foi 

encaminha até a Delegacia de Polícia 

Civil para, posteriormente, ser 

restituído ao proprietário. 

 

 



 

 

10/06/2021 

RECEPTAÇÃO 

 

Por volta das 21h37, durante 

patrulhamento pela Rua Piauí 

(Jardim Prudêncio), na lateral 

do Estádio Municipal 

Waldemiro Wagner, a equipe 

da viatura 03 da Guarda 

Municipal visualizou uma 

motocicleta estacionado toda 

danificada, em mau estado de 

conservação. A moto estava 

sem a lanterna traseira 

esquerda, com o banco solto, 

sem retrovisor esquerdo, sem 

carenagem da bateria, 

chamando a atenção da 

equipe. Ao fazer a verificação 

dos dados do veículo, foi 

constatado que a placa seria de uma Honda Biz 100 de cor preta. Ato contínuo, foi 

verificado o chassi no sistema, que apresentava divergência de identificação. O chassi 

pertencia a uma motocicleta Honda CG 125 Titan, com alerta de furto para a placa. Diante 

dos fatos, foi solicitado apoio da equipe da viatura 09 que, ao realizar o patrulhamento nas 

proximidades do Estádio abordou um indivíduo em atitude suspeita, com um capacete em 

mãos. O rapaz (de 26 anos) foi identificado e, ao ser questionado sobre o que estaria 

fazendo no local com um capacete nas mãos, confessou ser ele quem deixou a 

motocicleta na lateral do Estádio. Ele disse ainda que quando visualizou a equipe da GM 

fazendo a verificação do veículo, saiu do local. Diante dos fatos, a motocicleta e o 

indivíduo abordado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as 

providências cabíveis. Já na Delegacia, o rapaz relatou que havia comprado há 

motocicleta há aproximadamente 15 dias pelo valor de R$ 1.500, além de um celular J7 

Prime. Foi redigido o protocolo e o indivíduo entregue à autoridade policial para os 

devidos procedimentos. 

  

 


