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Paranavaí, 11 de Março de 2022

10/03/2022

TRÁFICO DE DROGAS

Uma equipe da Guarda Municipal  de Paranavaí  fazia  patrulhamento na Vila  Operária
quando se deparou com uma pessoa que ao perceber a presença da equipe tentou se
esconder. Ele foi abordado e durante a busca pessoal a GM encontrou duas porções de
maconha. Questionado sobre onde ele havia adquirido a droga, ele apontou o local aos
guardas. A pessoa foi localizada dentro da residência deitado em uma cama e a GM fez a
abordagem do possível vendedor de entorpecentes. Na casa, os guardas encontraram
porções de maconha (29 gramas) e duas pedras de crack (0,4 grama). Os dois jovens de
17 foram levados à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas providências.  A ocorrência
aconteceu às 11h30.

10/03/2022

APOIO A OUTROS ÓRGÃOS (ZOONOSES)

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação do setor de Zoonoses (Vigilância
em  Saúde)  para  dar  apoio  em  uma  ocorrência  no  conjunto  Dona  Josefá,  nas
proximidades do Bosque Municipal. Os servidores do setor de Zoonoses foram até o local
para recolher animais em situação de maus tratos. Eram três cachorros da raça pitbull,
mas  um  deles  já  estava  em  óbito  dentro  do  banheiro.  O  animal  foi  recolhido  para
realização de alguns exames para apurar a causa da morte. Os demais foram levados à
SPAP.  O  registro  de  ocorrência  foi  enviado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 13h30.

10/03/2022

ASSÉDIO / EXTORSÃO

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação  para atender uma ocorrência no
Jardim  Ipê.  Segundo  a  solicitante,  um  homem  (49  anos)  entrou  em  sua  clínica
odontológica pedindo que ela mostrasse suas roupas íntimas. O homem afirmava que
estava com macumba. A mulher recusou o assédio e o homem a agarrou a força. Em
seguida, ele extorquiu a quantia de R$ 150 da mulher. Ela estava muito nervosa e com
interesse de representar contra o autor dos crimes. Com as características do homem, a
equipe  iniciou  patrulhamento.  O homem foi  encontrado  na  região  central  e  a  equipe
conseguiu abordá-lo.  Ele tinha R$ 74,95 entre notas e moedas.  A GM encontrou em
contato com a vítima que foi até o local e confirmou que aquele era o homem que havia



cometido assédio contra ela. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia
de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 14h31.


