
Paranavaí, 16 de Setembro de 2022

13/09/2022

FURTO QUALIFICADO

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para verificar uma situação de possível
furto no Jardim do Sol. Na solicitação, a vítima informou que uma pessoa teria pulado o
muro para o interior de um barracão e estava furtando fios do barracão. A equipe foi até o
local  e  constatou  que  havia  um  homem  no  interior  do  barracão  puxando  fios.  Na
abordagem, a GM reconheceu o homem de 33 anos, já conhecido no meio policial por
outros atos ilícitos. Ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A
ocorrência aconteceu às 8h25.

13/09/2022

FURTO 

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para verificar uma situação de possível
furto no centro da cidade. Segundo a solicitante, duas mulheres praticaram furto dentro de
sua loja. O gerente da loja visualizou pelas câmeras duas mulheres colocando nas bolsas
alguns produtos. Elas foram abordadas já no lado de fora da loja e foram convidadas a
entrarem de volta na loja. Elas tentaram furtar: refrigerantes, doces diversos, bolachas,
spray de cabelo, prancha de cabelo, aparelho de barbear, utensílios de cozinha, óculos de
sol  e  relógios.  Alguns  dos  itens,  inclusive,  tinham  etiquetas  de  outra  loja.  As  duas
mulheres  (21  e  25  anos)  foram  levadas  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências.  Foi  necessário  uso  de  algemas,  pois  ambas  tentaram  fugir  da  loja.  A
ocorrência aconteceu às 13h07.

14/09/2022

TRÁFICO  DE  DROGAS  /  DIRIGIR  SEM  CNH  /  DIREÇÃO
PERIGOSA

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento  pelo  Jardim  São  Jorge  quando  avistou  um  homem  conduzindo  uma
motocicleta com uma mulher na garupa que, ao avistar a equipe, mudou de direção e
aumentou a velocidade. A GM deu voz de abordagem, mas não foi obedecida. Foi feito
acompanhamento tático com sinais visuais e sonoros. O condutor chegou a trafegar por
na contramão. Na Rua Riachuelo, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Foi



feita abordagem e os guardas encontraram um tablete de maconha (515 gramas) e uma
balança de precisão. O condutor assumiu ser o responsável pelos entorpecentes. Ambos
(Homem de 30 anos e mulher de 23 anos) foram levados à Delegacia de Polícia para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 19h40.

15/09/2022

ATO OBSCENO

A equipe  de  motos  da  Guarda  Municipal  fazia  patrulhamento  pelas  proximidades  do
ginásio Noroestão quando visualizou um homem urinando na parede do ginásio. A equipe
foi conversar com o homem para orientá-lo, mas além de não aceitar a orientação, ele
começou a desacatar os guardas com palavras de baixo calão. Ele não quis se identificar,
portanto, foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Na Delegacia,
ele foi identificado como um adolescente de 17 anos. Foi acionado o Conselho Tutelar,
que rapidamente encontrou sua mãe e compareceu na Delegacia. A ocorrência aconteceu
às 16h.


