
Paranavaí, 10 de Outubro de 2022

07/10/2022

ABANDONO DE INCAPAZ

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação via Central de Comunicação para
atender uma ocorrência no Jardim Social.  Segundo a denúncia, uma pessoa anônima
relatou que ao passar em frente uma residência ouviu gritos de pedido de socorro. Os
guardas rapidamente foram até o local e logo que chegaram ouviram os gritos de socorro.
Foi feito contato e a pessoa (homem de 76 anos) relatou ter sofrido uma queda no dia
anterior e passou a noite no chão por não conseguir  se levantar.  O senhor tinha um
ferimento na cabeça e estava desorientado. Foi feito contato com o Samu que prestou os
primeiros atendimentos e em seguido ele foi encaminhado à UPA. A ocorrência aconteceu
às 8h20.

08/10/2022

FURTO

A Guarda  Municipal  de  Paranavaí  fazia  patrulhamento  preventivo  na  área  central  da
cidade quando populares informaram que havia ocorrido um furto de celular em uma loja
de  eletrônicos.  Diante  dos  fatos  e  características,  a  equipe  iniciou  patrulhamento  e
conseguiu abordar a pessoa suspeita em um bar nas proximidades do Terminal Urbano. A
autora do furto (mulher 32 anos) entregou o aparelho de volta. Diante dos fatos, ela foi
levada à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
17h.

09/10/2022

DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

A Guarda Municipal  de  Paranavaí  fazia  patrulhamento  preventivo  no Jardim Morumbi
quando visualizou uma colisão de um carro  em um poste de iluminação pública.  Foi
prestado atendimento necessário no local, não sendo necessário transferência para um
médico. Foi constatado que o condutor estava alcoolizado – olhos vermelhos, dificuldade
de equilíbrio, fala desconexa e garrafas de bebidas no veículo. Foi solicitado apoio da
Polícia  Militar  para  realização  do  teste  do  bafômetro,  que  resultou  em 0,83  mg/L.  O
homem de 28 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.
A ocorrência aconteceu às 0h20.



09/10/2022

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

A Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento preventivo nas proximidades da
Delegacia de Polícia quando visualizou dois homens em atividade suspeita nos fundos do
presídio. Quando avistaram a viatura, eles tentaram fugir, mas os guardas conseguiram
alcançá-los. Em consulta sistêmica, a equipe confirmou que contra um deles havia um
mandado de prisão em seu desfavor (homicídio culposo). Diante dos fatos, ele foi levado
ao Setor de Carceragem Temporário (Secat). A ocorrência aconteceu às 3h10.


