
Paranavaí, 11 de Outubro de 2022

09/10/2022

CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO

A Guarda Municipal  de Paranavaí  fazia  patrulhamento  pelas proximidades do Estádio
Municipal Waldemiro Wagner quando visualizou uma briga. Pela quantidade de pessoas
envolvidas, a GM solicitou apoio de outras viaturas. Quando o reforço chegou a briga já
havia terminado. A equipe não foi informada sobre o motivo da briga. Uma das pessoas
envolvidas,  segundo  denúncias,  quebrou  o  vidro  do  vestiário  do  time  visitante  e  tem
histórico de criar confusões em jogos de futebol. As informações foram repassadas para
apuração das autoridades competentes. A ocorrência aconteceu às 15h15.

10/10/2022

FURTO / DANO AO PATRIMÔNIO

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para atender uma ocorrência de furto na
Escola Municipal Hermeto Botelho. Conforme solicitação da empresa de monitoramento o
alarme foi disparado e ao chegar no local havia que um homem com um chapéu em mãos
com alguns objetos dentro. Foram furtadas 6 torneiras de metal. A equipe da GM saiu em
busca  do  suspeito  e  conseguiu  encontrá-lo  na  Avenida  Paraná.  Foi  dado  voz  de
abordagem, porém, o homem não acatou e em seguida investiu contra a equipe. Diante
da resistência, foi necessário o uso de força para algemá-lo e garantir a segurança dos
guardas.  Na  revista  pessoal,  nada  de  ilícito  foi  encontrado,  porém,  ao  verificar  as
proximidades, a equipe encontrou as torneiras furtadas. Diante dos fatos, o homem de 52
anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Foi constatado um
mandado de prisão em seu desfavor. A ocorrência aconteceu às 23h10.

11/10/2022

FURTO / NOTÍCIA DE FATO FURTADO

A  Guarda  Municipal  de  Paranavaí  fazia  patrulhamento  pelo  Jardim  Simone  quando
avistou dois homens empurrando um carrinho de supermercado cheio de fios de cobre.
Ao avistarem a equipe, eles fugiram. A equipe não consegui localizá-los. A fiação deixada
foi recolhida e deixada na Delegacia de Polícia. A ocorrência aconteceu às 1h33.


