
 

 

Paranavaí, 2 de Junho de 2021 

 

 

02/06/2021 

ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO 

MÓVEL OU SIMILAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL / 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS 

 

Por volta das 00h10, 

durante patrulhamento na 

Avenida Amador Aguiar, 

esquina com a Rua 

Pioneiro Antônio Salvador 

(Jardim André Luiz), a 

equipe de motos da 

Guarda Municipal 

visualizou uma 

motocicleta de cor 

vermelha, com placa de 

Alto Paraná, ocupada por 

dois rapazes, sendo que o  

garupa estava de posse 

de uma mochila preta. Ao 

perceberem a presença 

da equipe, os rapazes empreenderam 

maior velocidade e passar a olha 

constantemente para os Guardas 

Municipais. Em certo ponto, o garupa 

arremessou a mochila para longe. Foi 

dada voz de abordagem e os dois 

ocupantes da moto foram identificados 

como sendo dois menores de idade: um 

de 17 anos (condutor) e outro de 16 anos 

(garupa). Durante a busca pessoal, nada 

de ilícito foi localizado com os menores. 

Porém, ao verificar a bolsa arremessada, 

foram encontrados dois objetos 

vulgarmente conhecidos no meio policial 



 

 

como “patuás”. Dentro dos patuás havia: 44 pacotes de fumo Super Galo; 10 metros de 

corda de nylon; 4 isqueiros; 4 fones de ouvido; 7 carregadores de celular; 7 cabos USB; 

14 celulares (3 Samsung pretos, 1 Samsung prata, 1 Samsung azul, 1 Motorola preto, 2 

Positivo pretos, 1 Nokia preto, 1 Huawei preto, 1 Blu preto, 1 LG azul e 1 Blu prata); e um 

invólucro análogo a maconha (posteriormente pesado – 15,8 gramas). Os menores foram 

questionados sobre o que faziam com todo o material e relataram que estavam indo 

arremessar para o interior da Cadeia Municipal de Paranavaí e ganhariam a quantia de 

R$ 1.200 para dividirem. Os rapazes se prontificaram a levar a equipe até a casa em que 

preparam os objetos e ficaram aguardando o horário combinado para ir até a Cadeia. Ato 

contínuo, a equipe se deslocou até a residência indicada, no Jardim Renascer, onde foi 

localizado outro menor de 17 anos. O terceiro rapaz confirmou que havia abrigado os 

outros dois em sua residência com os patuás. No sofá da casa, foram localizados ainda 

outros 5 pacotes de fumo Super Galo, totalizando 49 pacotes. Diante dos fatos, os três 

adolescentes, juntamente com todo o material apreendido, foram entregues à autoridade 

policial de plantão para as devidas providências. 

 

 

 

02/06/2021 

FURTO 

 

Por volta das 00h30, após receber uma solicitação via 

153, a equipe 02 da Guarda Municipal se deslocou até o 

Jardim América onde, segundo o solicitante, havia 

barulho vindo do quintal de sua casa. Ao verificar a 

situação, o solicitante visualizou um homem furtando sua 

máquina de lavar roupas branca, da marca Müller. Ao 

avistar o morador, o suspeito pulou o muro da residência 

e fugiu levando a máquina, tomando rumo ignorado. Ao 

chegar no local, o morador repassou para a equipe as 

características do autor e da máquina. Ato contínuo, a 

equipe realizou patrulhamento nas imediações e teve 

êxito em localizar a máquina de lavar no interior de uma 

casa abandonada. Diante dos fatos, a máquina foi 

restituída ao dono. O autor do furto não foi localizado. 

 


