Paranavaí, 18 de Setembro de 2020

17/09/2020

ABORDAGEM DE SUSPEITOS / CUMPRIMENTO DE MANDADO
DE PRISÃO
Por volta das 11h30, a equipe de motos da Guarda Municipal foi acionada via CECOM
(Central de Comunicação e Monitoramento) para verificar uma situação de perturbação do
sossego no Terminal Urbano (Praça Brasil). Segundo informações anônimas, três
indivíduos estriam fazendo uso de bebida alcoólica e pedindo dinheiro. Quando negado,
eles ficavam nervosos e começavam a proferir palavras de baixo calão. Com apoio da
viatura 001 da GM, os indivíduos foram localizados e abordados. Durante a revista
pessoal nada foi encontrado, porém, em consulta sistêmica, foi localizado um mandado
de prisão em aberto para um dos abordados. O homem, de 35 anos, foi conduzido ao
SECAT (Setor de Carceragem Temporária) na Delegacia de Polícia Civil para serem
tomadas a providências cabíveis. Os demais foram orientados e liberados.

17/09/2020

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO / RECUSA DE DADOS SOBRE
IDENTIDADE / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA
A CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento) acionou a equipe de motos da
Guarda Municipal por volta das 18h para se deslocar até a Avenida Distrito Federal
(Centro), onde o solicitante relatou que um homem estava constrangendo as pessoas que
estavam no local. Ao ser indagado pelos Guardas Municipais, o acusado ignorou os
agentes e passou a ameaçar o solicitante. Os Guardas Municipais pediram por diversas
vezes para que o homem se identificasse, mas ele, em tom de deboche, afirmava que não
iria dizer seu nome. O homem foi informado que se continuasse se recusando a se
identificar estaria incorrendo no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Diante dos
fatos, o acusado foi informado que seria conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sendo
necessário o uso moderado de força e uso de algemas por receio de fuga, perigo à sua
integridade física e também da equipe da GM, já que apresentava resistência. Após
contido, o homem, de 31 anos, foi conduzido até a autoridade policial de plantão para os
procedimentos cabíveis.

17/09/2020

ACHADO DE OBJETOS
Por volta das 19h50, durante deslocamento até a Delegacia de Polícia Civil para
atendimento a uma ocorrência, a equipe de motos da Guarda Municipal se deparou com
um aparelho celular caído ao chão próximo do Supermercado Muffato. O aparelho, um
iPhone branco, foi recolhido pelos Guardas Municipais para posterior busca do
proprietário. Enquanto estavam na Delegacia, o proprietário ligou no aparelho e foi
informado pela Guarda Municipal que o celular estava em posse da equipe.
Posteriormente, o dono foi até a Delegacia e retirou o aparelho.

17/09/2020

FURTO
A equipe da Guarda Municipal se deslocou até o Supermercado Cidade Canção do
Jardim Ouro Branco por volta das 22h, onde, segundo a solicitante que trabalha no local
como fiscal de loja, uma mulher foi flagrada furtando carne. Ela foi abordada pela fiscal já
saindo do supermercado, sem efetuar o pagamento. Em conversa com os Guardas
Municipais a mulher admitiu ter a intenção de efetuar o furto. Diante dos fatos e com o
interesse da solicitante em fazer a representação, ambas as partes e o produto do furto
foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

