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Paranavaí, 27 de Junho de 2020 

 

 

26/06/2020 

FURTO SIMPLES 

 

Por volta das 17h40, a equipe da viatura 001 da Guarda Municipal foi acionada via 

CECOM (Central de Comunicação) para comparecer ao Hospital Regional onde, segundo 

a solicitante, seu celular da marca Samsung J4+ de cor preta, foi deixado em cima da 

cadeira, próximo a sala de exames, enquanto ela ia realizar um exame de pré-natal. Ao 

retorno do exame, a mulher constatou que o celular não estava mais no local. Ao chegar 

no local, a equipe da Guarda Municipal foi informada de que o suposto autor foi visto 

sentado próximo à cadeira em que estava o celular. Indagado a respeito do fato, o 

suspeito disse desconhecer o ocorrido. Na sequência, uma senhora informou à equipe 

que também estava no local e presenciou o momento em que o suspeito pegou o celular. 

Diante de mais esta informação, foi solicitado apoio da Polícia Militar que, ao chegar no 

local, questionou novamente o suspeito. Ele acabou afirmando ter pego o celular que 

estava em cima da cadeira e levou a equipe até seu veículo, onde tirou o aparelho da 

vítima de dentro do porta-luvas. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 

Delegacia de Polícia Civil. Não foi possível a vítima comparecer na Delegacia por estar 

em processo de parto. Vale ressaltar que todo o andamento da ocorrência foi 

acompanhado por uma enfermeira que trabalha no local. 

 

 

26/06/2020 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO 

 

Durante patrulhamento pelo Terminal Rodoviário Urbano (Praça Brasil), por volta das 

18h45, a equipe da Guarda Municipal constatou uma pessoa em atitude suspeita no 

interior do terminal. Ao ver a equipe, o homem demonstrou nervosismo. Foi dada voz de 

abordagem, identificado o cidadão e, durante a revista pessoa nada de ilícito foi 

encontrado. Porém, durante consulta sistêmica via CECOM (Central de Comunicação) foi 

encontrado um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de furto. Foi dada voz 

de prisão e o cidadão foi encaminhado para o SECAT (Setor de Carceragem Temporária) 

da Delegacia de Polícia Civil. 

 


