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Paranavaí, 14 de Junho de 2022

13/06/2022

FURTO

A Guarda Municipal  de  Paranavaí  recebeu solicitação via  153 para  ir  até  a sede da
Associação da Vila Rural Nova Vida, pois segundo a denúncia, havia um homem furtando
a fiação do local. Chegando ao local, a equipe visualizou o homem com as características
informadas  na  denúncia  puxando  os  fios  da  parte  interna.  Ao  visualizar  a  equipe,  o
homem  tentou  correr  para  o  pasto,  mas  foi  contido  pelos  guardas.  No  local,  a  GM
encontrou uma certa quantidade de fios elétricos já cortados e enrolados, prontos para
serem levados embora. Além disso, outros objetos como alicate, tomadas e disjuntores
foram encontrados.  O homem de 23 anos foi  levado à Delegacia  de  Polícia  para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 16h40.

13/06/2022

DROGAS PARA CONSUMO

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento  pelo  Jardim São  Jorge  quando  avisou  um homem que  ao  perceber  a
presença da equipe tentou se esconder atrás de um veículo. Diante da suspeita, foi feita
abordagem e na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Na mochila do homem foi
encontrado um invólucro de 13,4 gramas de substância análoga a maconha. Diante dos
fatos,  o  homem  de  20  anos  foi  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 18h50.

13/06/2022

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento  pelo  Jardim  São  Jorge  quando  avistou  um  homem  que  já  era  de
conhecimento da equipe que havia dois mandados de prisão em seu desfavor. A equipe
realizou a abordagem e confirmou que o homem de 44 anos possuía os mandados de
prisão  em  aberto.  Ele  foi  levado  ao  Setor  de  Carceragem  Temporário  (Secat).  A
ocorrência aconteceu às 20h30.


