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Paranavaí, 08 de Setembro de 2021 

 

03/09/2021 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

A equipe da Ronda 

Ostensiva Municipal 

(ROMU) fazia 

patrulhamento pelo centro 

da cidade, nas 

proximidades do Terminal 

Urbano, quando encontrou 

um homem em atividade suspeita. Foi dado voz de abordagem e na revista pessoal os 

guardas encontraram quatro pedras de substância análoga ao crack embaladas prontas 

para venda. O homem de 37 anos também tinha R$ 75 no momento da abordagem. 

Perguntado se era usuário de drogas, ele afirmou que não é usuário e disse que iria trocar 

as pedras por outras coisas. Ele também disse que não sabia da quantia em dinheiro que 

carregava. Diante dos fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu às 23h30. 

 

04/09/2021 

DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA / DIRIGIR SEM CNH 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal 

(ROMU) fazia patrulhamento pelo Jardim 

Morumbi devido a diversas denúncias de 

motoqueiros que perturbavam o sossego 

dos moradores e colocavam a vida de 

moradores em risco com manobras 

perigosas. No local, a equipe visualizou 

um motoqueiro andando na contra mão 

na Avenida Domingos Sanches com uma 

moto sem os dois retrovisores. Os guardas deram voz de abordagem diversas vezes com 

sinais visuais e sonoros, porém, todas as ordens foram desobedecidas. Foi iniciado um 

acompanhamento tático por diversas ruas do bairro, enquanto o motoqueiro cruzava 

diversas preferenciais em alta velocidade, colocando a própria vida em risco, a equipe e 

moradores. A equipe conseguiu abordá-lo e identificou que o homem de 21 anos não 



 

 

possuía carteira de habilitação. Diante dos fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia 

para as devidas providências. Foi necessário uso de algemas para que não houvesse 

uma nova fuga. A ocorrência aconteceu às 20h. 

 

05/09/2021 

TRÁFICO DE DROGAS 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) fazia patrulhamento na Avenida 

Tancredo Neves, nas proximidades da Vila Yara, quando visualizou um homem em uma 

motoneta parando em um determinado endereço entregando algo e, assim que percebeu 

a presença da Guarda Municipal, apresentou nervosismo e saiu bruscamente. A equipe 

conseguiu abordar o homem da motoneta e durante a busca pessoal foi encontrado a 

quantia de R$ 660. Perguntado sobre a origem do dinheiro, o homem de 55 anis entrou 

em contradição e não soube explicar de onde veio o dinheiro. Outra parte da equipe da 

GM conseguiu realizar abordagem ao homem que havia recebido a entrega. Foi 

autorizada a entrada da equipe mediante termo para busca que foi assinado pelo 

proprietário da residência. O homem de 54 anos que recebeu a encomenda relatou que 

havia acabado de comprar duas pedras de crack por R$ 20. A equipe localizou as pedras 

dentro de um recipiente (0,4 gramas). Diante dos fatos, ambos foram levados à Delegacia 

de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 0h40. 

 

05/09/2021 

CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL 

Uma equipe da Guarda Municipal, em operação conjunta com a Polícia Militar e agentes 

de trânsito na Avenida Paraná, encontraram um veículo suspeito que, ao perceber a 

presença das equipes, fez uma manobra perigosa (retorno proibido) para fugir da blitz. As 

equipes realizaram a abordagem e o homem de 65 anos tinha dificuldade de falar o 

motivo da manobra. Perguntado se ele havia feito uso de bebida alcoólica, ele afirmou 

que sim. Ele recusou fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de 

embriagues (olhos avermelhados, odor de álcool, falante e exaltado). Diante dos fatos, ele 

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

aconteceu às 19h45. 

 

 

 



 

 

05/09/2021 

DESOBEDIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 4.718 / USO DE 

NARGUILÉ EM LOCAL PÚBLICO  

Após solicitação via 153, uma 

equipe da Guarda Municipal foi até 

a Avenida Paraná fazer 

patrulhamento, pois segundo a 

denúncia, havia um grupo de 

pessoas perturbando o sossego em 

via pública com motocicletas 

realizando manobras perigosas. A 

GM encontrou um grupo de 

pessoas (aproximadamente 8 

pessoas) fazendo uso de narguilé 

em via pública. Conforme Lei 

Municipal 4.718 de 2018, a multa 

para a infração é de R$ 1 mil e 

apreensão do aparelho. A 

proprietária do aparelho, uma 

mulher de 20 anos, afirmou ter 

conhecimento da lei. A GM 

recolheu todos os equipamentos do 

narguilé e encaminhou ao setor de 

fiscalização. A responsável pelo aparelho foi orientada sobre as providências cabíveis a 

serem tomadas neste caso. A ocorrência aconteceu às 21h40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06/09/2021 

TRÁFICO DE DROGAS 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal 

(ROMU) fazia patrulhamento pela Avenida 

Distrito Federal quando visualizou uma 

motocicleta sem placa e o condutor, ao ver a 

presença da equipe, tentou esconder algo na 

cintura. Diante disso, foi feita a abordagem e 

na busca pessoal foi encontrado dentro da 

cueca meio tablete (aproximadamente 128 

gramas que foi pesado posteriormente) de 

substância análoga a maconha. Perguntado 

se em sua residência havia mais 

entorpecentes ele disse que não e autorizou a 

entrada da equipe. Com a autorização de 

busca domiciliar assinada pela mãe do abordado, foi encontrado mais uma porção da 

mesma substância (12 gramas), totalizando 140 gramas. Diante dos fatos, o homem de 

21 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu às 16h30. 

 

07/09/2021 

DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA / CONDUZIR VEÍCULO 

SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) fazia patrulhamento pelo Jardim 

Morumbi quando visualizou um motoqueiro sem capacete que, ao perceber a presença da 

equipe, arrancou bruscamente em fuga. Foi dado ordem de parada com sinais visuais e 

sonoros por diversas vezes, mas todas foram desobedecidas. Foi iniciado um 

acompanhamento tático e em determinado ponto da Avenida Domingos Sanches, o 

motoqueiro começou a andar pela contra mão, mas em seguida perdeu o controle e caiu 

no chão, mas não teve nenhuma escoriação. O homem de 23 anos apresentava sinais 

claros de embriagues como fala alterada, olhos avermelhados e odor de álcool. Ao 

realizar o teste do bafômetro, o resultado foi de 1,30 mg/L de álcool. Diante dos fatos, ele 

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

aconteceu às 1h10. 


