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Paranavaí, 29 de Julho de 2019

27/07/2019

VEÍCULO COM ALERTA DE FURTO

Após solicitação da Central de Comunicação, uma das equipes da Guarda Municipal
realizou patrulhamento para verificar a situação de um veículo flagrado em situação
suspeita através das câmeras de videomonitoramento do Sistema OCR (radar eletrônico)
instalado na Avenida Heirot Furtado, esquina com a Rua Amazonas.

A equipe saiu em patrulhamento nas imediações do Jardim São Jorge até que avistou um
Chevette branco transitando pela Rua Felipe dos Santos. Os guardas municipais
abordaram o condutor do veículo e fizeram vistorias, tanto pessoal quanto no carro. Nada
de ilícito foi encontrado. Porém, ao realizar a consulta da placa do veículo no sistema, foi
constatado que o carro tinha alerta de furto. O veículo havia sido furtado no dia 13 de
junho, próximo ao Terminal Rodoviário Ângelo Bogoni (Centro).

Sendo assim, o condutor e o veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil
para os procedimentos cabíveis.



28/07/2019

VEÍCULO RECUPERADO

A Guarda Municipal recebeu informações através do telefone 153, de que havia uma
motocicleta de origem duvidosa e parcialmente desmontada na Rua Pioneiro Tonhão,
Jardim Simone. As viaturas se deslocaram até o endereço indicado, onde o solicitante
informou que foi até a residência de sua propriedade, pedir para que o primo (que mora
no local) desocupasse a casa, e encontrou uma motocicleta Honda vermelha no quintal.

Após consulta no sistema, foi constatado que a moto tinha alerta de furto/roubo. O veículo
estava sendo desmontado pelo primo do solicitante, que levava as peças para outra
residência no Jardim Simone, na Rua José de Matos Filho, onde havia outra motocicleta
Honda cinza parcialmente desmontada. O solicitante informou ainda que a segunda moto
pertence a seu irmão, que não estava no local no momento da ocorrência.

A GM pediu o apoio da Polícia Militar para buscas em ambas as residências, porém nada
mais de ilícito foi encontrado. Oprimo do solicitante também não foi localizado. A Polícia
Militar fez uso do guincho para transportar ambas as motocicletas até a Delegacia.

O proprietário da motocicleta vermelha furtada foi chamado na Delegacia, onde
reconheceu o veículo como sendo seu, assim como algumas das peças que já estava
instaladas na segunda motocicleta de cor cinza.

Enquanto a equipe elaborava a ocorrência, o primo do solicitante se apresentou na
Delegacia e admitiu ser o autor do furto da motocicleta vermelha. Por ser menor de idade,
o Conselho Tutelar foi acionado para as providências necessárias.


