
 

 

 

Paranavaí, 16 de Maio de 2022 

 

13/05/2022 

FURTO 

 

Após ser informada sobre um furto de celular ocorrido por volta das 13h38, e de posse de 

filmagens dos acontecimentos, a equipe da Guarda Municipal fez patrulhamento no 

Jardim do Sol, depois de ser informada pelo proprietário do celular sobre a localização do 

aparelho. No momento da abordagem, o suspeito apresentou resistência com chutes e 

pontapés e desacatou a equipe com xingamentos, chamando os Guardas de “filhos da 

puta, vagabundos”, e gritando que na audiência de custódia iria se vingar e que não 

ficaria assim. Foi necessário empregar uso moderado de força para imobilizá-lo. O rapaz, 

de 23 anos, confessou ser o autor do furto do celular. Durante revista pessoal, nada de 

ilícito foi encontrado, porém, ao verificar uma bolsa azul de sua propriedade, foi 

encontrada uma pequena pedra de substância análoga a crack. O rapaz relatou que 

deixou o celular em uma casa na Rua Pioneiro Tonhão, local identificado como ponto de 

tráfico de drogas através de várias denúncias feitas via telefone. A equipe foi até o 

endereço indicado e constatou que o celular furtado estava conectado à rede Wi-fi do 

local. Em contato com a proprietária da residência, a mesma confirmou que a rede era 

sua e que era necessário ter a senha para se conectar. A equipe da GM pediu permissão 

para entrar na residência para confirmar a localização do aparelho celular, mas a mulher 

não permitiu a entrada da equipe. Indagada se conhecia o autor do furto, a mulher afirmou 

que sim. Todos os “prints” de confirmação de que o aparelho celular estava na casa foram 

anexados ao relatório da Guarda Municipal.  

 

 

14/05/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO 

 

Por volta das 9h05, durante patrulhamento pelo distrito de Sumaré, a equipe da ROMU 

avistou um homem que, segundo conhecimento da equipe, tinha um mandado de prisão 

em seu desfavor. Diante dos fatos, o homem foi abordado e encaminhado até o Secat 

(Setor de Carceragem Temporária) de Paranavaí, onde permaneceu à disposição da 

Justiça. 

 

 



 

 

14/05/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO 

 

Por volta das 13h, durante patrulhamento pelo Jardim Alvorada e de posse de 

informações sobre um homem com mandado de prisão em aberto, a equipe da ROMU 

localizou o indivíduo e o encaminhou até o Secat (Setor de Carceragem Temporária) de 

Paranavaí, onde permaneceu à disposição da Justiça. 

 

 

14/05/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO 

 

Depois de receber solicitação via CECOM (Central de Comunicação), por volta das 15h a 

equipe da ROMU da Guarda Municipal se deslocou até um bar na Rua Curitiba onde, 

segundo a denúncia, havia uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Ao chegar no 

local, foi realizada a abordagem da pessoa indicada pelo denunciante e, em consulta 

sistêmica, foi confirmado o mandado de prisão. Diante dos fatos, o homem abordado foi 

encaminhado até o Secat (Setor de Carceragem Temporária) de Paranavaí, onde 

permaneceu à disposição da Justiça. 

 

 

14/05/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO 

 

Por volta ads 17h30, durante patrulhamento pela Rua Dionília Pereira dos Santos (Vila 

Operária), a equipe da ROMU da Guarda Municipal visualizou um indivíduo do sexo 

masculino que estaria com mandado de prisão em aberto. Foi realizada a abordagem e 

informado ao homem sobre o mandado em seu desfavor. Na sequência, o abordado foi 

conduzido até o Secat (Setor de Carceragem Temporária) de Paranavaí, onde 

permaneceu à disposição da Justiça. 

 

 


