
 

 

 

Paranavaí, 10 de Junho de 2021 

 

 

09/06/2021 

FURTO SIMPLES 

 

Por volta das 16h55, após receber informações e imagens de filmagem através do 

aplicativo Telegram (no grupo integrado de autoridades de segurança), a equipe da 

Guarda Municipal reconheceu um homem de 29 anos, suspeito de ter furtado um telefone 

celular Galaxy A10S de 32GB. O homem já havia sido identificado anteriormente durante 

uma abordagem, após ser agredido por um homem não identificado, porém, naquela 

ocasião, ao ver a equipe se aproximando, se evadiu. Com a identificação do suspeito em 

mãos, a equipe da GM se deslocou até seu endereço. No local, Os Guardas Municipais 

foram recebidos pela mãe do indivíduo, que chamou o filho. O homem negou que teria 

saído de casa no momento indicado do furto do celular. Foi realizada a revista pessoal, 

mas o aparelho celular não foi localizado. Foi tirada uma foto e mostrada para a vítima, 

que de imediato o reconheceu como sendo o autor. Sendo assim, as partes foram 

conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.  

 

 

 

09/06/2021 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

De posse de informações sobre uma mulher de 34 anos que estaria com mandado de 

prisão em aberto, a equipe de motos da Guarda Municipal foi até a Rua João Silvestre 

(Jardim Ipê), por volta das 19h50, onde a abordou em frente à residência. A mulher foi 

informada sobre o mandado em seu desfavor e os Guardas Municipais deram fiel 

cumprimento à Ordem Judicial, conduzindo-a até o SECAT (Setor de Carceragem 

Temporária) de Paranavaí. 

 

 

 



 

 

10/06/2021 

AQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS / 

ROUBO 

 

Por volta de 01h29, a equipe de motos da Guarda Municipal se deslocou até a Rua Piauí, 

esquina com a Avenida Belo Horizonte (Centro) onde, segundo informações, havia 

ocorrido um roubo próximo ao Terminal Urbano e a vítima sofreu agressão por arma 

branca. De posse das características dos possíveis autores, a equipe realizou 

patrulhamento nas proximidades e abordou dois homens de 27 e 29 anos. Foi feito 

contato com a vítima (que estava sendo atendida na UPA) e os dois homens foram 

reconhecidos. Ainda durante a revista pessoal, foram encontradas 9 pedras de substância 

análoga a crack, uma porção de substância análoga à maconha e uma quantidade de 

dinheiro trocado. Os suspeitos e a vítima foram encaminhados até a Delegacia de Polícia 

Civil para as devidas providências. 

 


