Mg/l;

Paranavaí, 13 de Dezembro de 2021

11/12/2021

FURTO
A Guarda Municipal recebeu solicitação para ir até a Chácara Jaraguá, pois segundo
denúncia de funcionários de uma loja, havia acontecido um furto e vários objetos haviam
sumido. Segundo os cálculos, os objetos furtados valiam em torno de R$ 3,3 mil. O
gerente da loja informou que os fiscais suspeitaram de três mulheres e começaram a
fiscalizar as mesmas. Quando elas saíram da loja, os fiscais foram atrás, mas alcançaram
apenas uma delas, que jogou a bolsa com os objetos no mato. Um dos funcionários da
loja levou a mulher (17 anos) até o estabelecimento e aguardou a chegada da equipe da
GM. Após colher as informações, a equipe conduziu a mulher e os objetos à Delegacia de
Polícia para as devidas providências. Foi feito contato com a avó materna da menor de
idade, que disse que não poderia vir até a cidade, pois mora em Cascavel. Segundo a
avó, a neta estava na cidade para uma festa. Por ela ser menor de idade e moradora de
outro município, foi acionado o Conselho Tutelar. A ocorrência aconteceu às 14h35.

11/12/2021

AMEAÇA / DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
A Guarda Municipal recebeu solicitação para ir até o Jardim Campo Belo, pois segundo a
denúncia (mulher de 34 anos), o tio de seu marido estava a ameaçando de morte com
uma faca. Ao chegar ao local, a GM constatou com a vítima os fatos. A mulher possui
uma medida protetiva contra o homem de 66 anos para que seja mantida uma distância
de pelo menos 50 metros. O autor estava em frente a residência no momento, portanto,
foi dado voz de prisão e ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 19h.

11/12/2021

DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal foi acionada via
153 por uma pessoa que não quis se identificar e relatou que um homem estava pichando
um ponto de ônibus na Rua Amazonas. A equipe foi até o local e conseguiu abordar o
suspeito (homem de 27 anos). O homem foi encontrado no local e confessou o crime. Ele

foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
19h20.

12/12/2021

AMEAÇA
A Guarda Municipal recebeu uma solicitação de que um animal teria sido morto por outro
animal no Jardim São Jorge. A equipe foi até o local e conseguiu algumas informações.
Segundo a vítima, seu cachorro (pequeno porte) foi atacado por outro cachorro (médio
porte) e não resistiu as lesões. A vítima foi até a casa do dono do cachorro de médio
porte, um homem de 82 anos, que ameaçou a mulher de 46 anos com uma faca e disse
que se ela não saísse do local poderia levar um tiro. A partir disso, foi iniciado um
desentendimento. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 7h40.

12/12/2021

DIRIGIR

SEM

CNH

/

ADULTERAÇÃO

DE

SINAL

IDENTIFICADOR / CONDUZIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
A Guarda Municipal fazia patrulhamento pela área central da cidade e a GM ouviu um
barulho muito alto de várias motocicletas passando pelo local em alta velocidade e
manobras arriscadas. Foi feito acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros,
mas todas as ordens de parada foram ignoradas. O condutor passou em semáforos
fechados e colocou em risco sua vida e de demais pessoas. A GM conseguiu abordar o
homem de 19 anos na Avenida Tancredo Neves. Na revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado. Foi constatado que o homem não possuía CNH e a placa da motocicleta
constava que o chassi estava suprimido. Foi feito teste do bafômetro e o resultado foi de
0,72 mg/L. O homem foi levado à Delegacia de Polícia paras as devidas providências. A
ocorrência aconteceu às 5h30.

