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Paranavaí, 26 de Julho de 2022

25/07/2022

CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO

A equipe da Guarda Municipal de Paranavaí foi até a Avenida Heitor de Alencar Furtado,
no Jardim São Jorge, para dar apoio ao Procon em uma fiscalização a um depósito de
gás.  Em  cumprimento  a  solicitação  da  1a Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de
Paranavaí, foram verificados na revenda de gás 459 botijões de gás com lacre sem marca
de identificação da empresa fornecedora/distribuidora. Além disso, na pesagem de alguns
botijões realizada pelo proprietário da empresa foi constatado que alguns pesavam menos
(entre 11,2 kg e 12,8 kg). O proprietário disse que adquiriu os botijões de uma empresa
de Nova Esperança, mas não sabe dizer sobre a procedência. Ele apresentou as notas
fiscais  de  compra  dos  botijões.  Diante  da  situação,  foi  realizada  apreensão  dos  459
botijões, deixando o proprietário da empresa como depositário fiel dos produtos, mediante
assinatura de termo de responsabilidade. Sete botijões que tiveram peso menor do que
13 kg foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia junto ao proprietário
para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 16h.

25/07/2022

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento na Rua Castro,  no Jardim Ouro Branco, com informações de que uma
mulher com mandado de prisão em aberto foi vista nas proximidades. A equipe encontrou
a mulher de 35 anos, que foi levada ao Setor de Carceragem Temporário. A ocorrência
aconteceu às 19h45.

25/07/2022

FURTO QUALIFICADO

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí foi
acionada para ir até o cemitério central, pois segundo denúncia anônima, havia barulho
de materiais metálicos no interior do cemitério, configurando um possível furto. Dentro do
cemitério, a GM encontrou um homem de 49 anos furtando materiais metálicos. O homem
estava  com  três  bolsas  cheias  de  materiais  que  havia  acabado  de  furtar.  Foram
encontradas com o homem 41 placas, 10 porta fotos e 9 imagens metálicas. Diante dos



fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu às 20h50.

25/07/2022

LESÃO CORPORAL

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para ir até a rodoviária, pois segundo 
denúncia, havia dois homens em vias de fato. A vítima da ocorrência entrou em vias de 
fato com outro homem que estava agredindo sua convivente, e a vítima interferiu na briga,
entrando em vias de fato com o outro homem em defesa da mulher. A vítima levou um 
soco no nariz que causou corte profundo e muito sangramento. Diante do interesse em 
representar contra o agressor, ambos foram levados à Delegacia de Polícia para as 
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 22h25.


