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Paranavaí, 02 de Agosto de 2021 

 

31/07/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS 

A equipe da Guarda Municipal (GM) recebeu uma solicitação de uma empresa de 

monitoramento e segurança relatando que dois homens suspeitos entraram em uma 

construção monitorada por 

câmeras. No momento que eles 

entraram no terreno que tinha 

construção ao lado da cadeia 

pública, eles tentaram jogar uma 

bolsa no pátio da cadeia. Uma 

equipe da GM foi acionada para 

localizar os suspeitos. No local, 

um dos suspeitos já estava detido 

por seguranças privados e uma 

equipe da Polícia Militar se 

deslocou até a área internada da 

cadeia. Na área externa, a equipe 

da GM fez uma busca pessoal no 

suspeito que já estava detido e 

nada de ilícito foi encontrado. A 

GM fez buscas nas proximidades 

do local e encontrou o outro 

homem suspeito. Em revista 

pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, após buscas nas proximidades, foi 

localizada uma bolsa preta contendo embalados de papel filme e dentro de uma câmara 

de ar (utilizada em pneus) havia 22 celulares, 18 carregadores de celular, sete chips para 

celulares, seis fones de ouvido, uma corda, um alicate, um baralho, dois isqueiros, 40 

pacotes de fumo, quatro invólucros com 0,167 gramas de substância análoga a maconha. 

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e os dois homens (25 e 22 anos) foram levados à 

Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 4h40. 

 

 

 

 



 

 

31/07/2021 

AMEAÇA / RECEPTAÇÃO 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo centro de Paranavaí quando 

visualizou um jovem em atitude 

suspeita que ao perceber a 

presença da viatura tentou se 

esconder. Foi dado voz de 

abordagem e revista pessoal, mas 

nada de ilícito foi encontrado com 

o homem de 19 anos. Durante a 

abordagem, aproximou-se da 

equipe uma mulher de 45 anos 

que se identificou como mão do 

abordado. Ela relatou que seu 

filho estava muito alterado o dia 

todo pronunciando ofensas e palavras de baixo calão, ameaçando com uma faca e dando 

socos na parede. Ainda com a equipe no local, uma vítima de furto de uma bicicleta 

relatando que a bicicleta que estava com o abordado era de sua propriedade. Ele 

apresentou a nota fiscal confirmando que a bicicleta era sua. Diante dos fatos, o abordado 

foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 9h. 

 

31/07/2021 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento no ginásio Lacerda Braga se 

deparou com dois indivíduos fazendo uso de entorpecente. A equipe deu voz de 

abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em revista aos pertences 

de um dos abordados foi encontrado 

dentro de um estojo um invólucro de 

substância análoga a maconha com 

26 gramas. Indagado sobre a droga, 

eles disseram que são usuários. 

Eles são moradores de Guairaçá e 

vieram para Paranavaí comprar a 

droga e fazer uso. Diante dos fatos, 

eles foram encaminhados à 

Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 16h10. 



 

 

 

01/08/2021 

FURTO SIMPLES 

A Guarda Municipal recebeu uma ligação de uma pessoa que com muito nervosismo dizia 

que alguém estaria dentro de seu quintal tentando arrombar a porta. A mulher que está 

grávida e com duas crianças pequenas 

em casa e ficou muito nervosa, pois o 

alarme disparou com as tentativas de 

arrombamento. A mulher também 

entrou em contato com seu esposo, 

que estava trabalhando, mas 

rapidamente foi até a casa. Ao chegar 

no local, ele viu o autor fugindo com 

sua bicicleta. Ele entrou em contato 

com a Guarda Municipal e foi passando 

a localização do homem. Ao ser 

visualizado pela equipe da GM, o autor 

se escondeu em uma residência, mas 

ele foi contido pela equipe. O homem 

de 20 anos confessou que tentou furtar 

a casa. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências A 

bicicleta foi recuperada pela equipe. A ocorrência aconteceu às 3h43. 

 

02/08/2021 

FURTO 

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionado para ir até uma empresa na Avenida Heitor 

Furtado, no Jardim Santos Dumont, pois quatro pessoas em atitude suspeitas foram 

vistas. Quando a viatura estava chegando ao local os suspeitos saíram correndo para 

dentro do pátio interno da 

empresa. Durante a fuga, os 

indivíduos deixaram três bolsas 

contendo diversos objetos como 

caixa de ferramentas, alicate 

universal, moto serra, furadeira e 

entre outros. Após uma busca no 

terreno, os guardas conseguiram 

localizar um dos suspeitos, um 



 

 

homem de 33 anos, que resistiu com socos e chutes. Com a dificuldade imposta pelo 

suspeito, os guardas usaram o dispositivo elétrico incapacitante para contê-lo. Indagado 

sobre os outros que estavam juntos ele não disse quem eram. Diante dos fatos, este 

homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 4h30. 

 

 

 

 

 

 


