Paranavaí, 18 de Junho de 2021

17/06/2021

ROUBO
Por volta das 10h, a equipe da viatura 04, a pedido da CECOM (Central de
Comunicação), se deslocou até a Rua Manoel Ribas (Centro) onde a solicitante relatou
que foi vítima de um roubo. No local, os Guardas Municipais encontraram a vítima muito
nervosa e chorando. Ela relatou que uma mulher trajando moletom azul com touca pediu
para ver alguns celulares e, quanto a vendedora estava mostrando dois aparelhos (um
Note 100NYX Gray e um LG K415) foi anunciado o roubo. Como fez menção de estar
armada, a autora levou os dois celulares. Diante dos fatos, a equipe fez patrulhamento
nas proximidades mas não teve êxito em encontrar a autora.

17/06/2021

FURTO
Por volta das 11h, a equipe da viatura 04, a pedido da CECOM (Central de
Comunicação), se deslocou até um prédio em construção na Avenida Paraná (Edifício
Meridian) onde o solicitante queria relatar um furto. No local, o engenheiro da obra relatou
que a construção vem sofrendo furtos de fios. A equipe tirou fotos das caixas de energia e
fez a orientação para que fosse registrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de
Polícia Civil.

17/06/2021

APOIO A OUTROS ÓRGÃOS
Por volta das 11h40, a equipe da Guarda Municipal foi acionada pela direção para se
deslocar até a Delegacia de Polícia para dar apoio na abordagem de uma pessoa
suspeita de ter cometido um crime contra a dignidade sexual. A vítima já estava

registrando Boletim de Ocorrência na Delegacia e repassou as características do
suspeito. A equipe da Guarda Municipal teve êxito em abordar o suspeito em uma
República localizada na Rua Antônio Fachin (Centro). Na busca pessoal nada de ilícito foi
encontrado. Já na casa foi localizado um celular branco Motorola e um HD Samsung de
500GB. O suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas
providências. Os objetos apreendidos também foram entregues à autoridade policial para
a averiguação posterior de possíveis ilícitos.

