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Paranavaí, 12 de Abril de 2021 

 
09/04/2021 

ABORDAGEM DE SUSPEITO 

A equipe 03 da Guarda Municipal fazia 

patrulhamento pela área central da cidade 

quando foi informada que, na Praça da Xícara, 

foram vistas duas pessoas em atitude suspeita. 

A equipe foi rapidamente até o local, pois 

poderia se tratar de uma tentativa de furto. Ao 

chegar indicado, os guardas visualizaram os 

denunciados e um deles, ao ver os guardas, 

arremessou um objeto que aparentava ser uma 

arma de fogo. Na sequência, os dois foram 

submetidos a busca pessoal e nada de ilícito foi 

encontrado. No local, a GM encontrou uma 

réplica de arma de fogo. Diante dos fatos, os 

abordados foram encaminhados à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu no dia 09/04, às 16h30. 

 

09/04/2021 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

Após ligações por meio do telefone 153 da Guarda Municipal, diversas pessoas 

informaram que havia um cheiro muito forte de droga na Rua Capitão Telmo Ribeiro, no 

Jardim São Vicente, nas proximidades do aeroporto Edu Chaves. A equipe de motos da 

Guarda Municipal foi até o local e abordou um veículo branco com dois homens. Os 

guardas fizeram a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Ao vistoriar o veículo, 

os guardas encontraram uma porção de uma substância análoga a maconha pesando 

18,8 gramas e algumas garrafas de cerveja. Os homens de 24 e 20 anos admitiram que 

estavam ingerindo bebida alcoolica e não souberam explicar a origem da droga. Diante 

dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu no dia 09/04, às 21h45. 

 

 



 

 

10/04/2021 

CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL / DIREÇÃO 

PERIGOSA 

A equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pela Rua Silvio Vidal, no centro da 

cidade, quando encontraram uma pessoa fazendo malabarismo com uma motocicleta. Ele 

fazia movimentos com apenas uma das rodas e colocou em risco a segurança dos 

demais veículos no local. De imediato, os guardas iniciaram a abordagem com sinais 

sonoros e o homem de 20 anos obedeceu a ordem de parada. Os guardas fizeram a 

revista pessoal n o condutor e nada de ilícito foi encontrado. Porém, foi constatado que o 

condutor estava com sinais de embriagues, olhos vermelhos e dificuldade de falar. Foi 

solicitado apoio e a GM realizou o teste do bafômetro no condutor. Após o teste, que teve 

resultado de 0,70 mg/L, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu no dia 10/04, às 1h20. 

 

10/04/2021 

LESÃO CORPORAL 

A equipe 04 da Guarda Municipal fazia patrulhamento pela Rua Antônio Virgilio, na Vila 

Operária, quando recebeu abordagem de vários populares que relatavam um 

desentendimento de casal no bairro. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a mulher 

(32 anos) estava com lesões na perna, braço, pescoço e embaixo do queixo, tudo 

causado por seu convivente, segundo a vítima. O homem (37 anos) estava com um corte 

na testa e levou quatro pontos (foi levado à UPA para atendimento). Ele alega que a 

mulher causou a lesão com um prato. Os dois desejaram fazer representação, por isso, 

ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu no dia 10/04, às 23h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11/04/2021 

NOTÍCIA DE FATO FUTURO 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento 

na Rua Sergipe, na área central da cidade, no interior 

do Terminal Urbano Angelo Bogoni, quando visualizou 

um homem (22 anos) em atividade suspeita e com 

volume na cintura. Foi dado voz de abordagem, feita 

revista pessoal e os guardas encontraram uma réplica 

de arma de fogo. Diante dos fatos, o homem foi 

encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu no dia 11/04, às 

17h40. 

 

 

 

11/04/2021 

CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / DESACATO 

Por volta das 21h30 do dia 11/04, uma mulher (22 anos) muito alterada compareceu na 

UPA procurando sua irmã (25 anos) que estava em uma consulta médica. A mulher de 22 

anos queria entrar no setor restrito a atendimento médico da unidade. A mulher de 25 

anos foi advertida pela enfermeira de plantão que o local não era permitido para 

acompanhantes e sua irmã é maior de idade, portanto, não havia necessidade de 

acompanhamento. A mulher insistia em tentar entrar sem autorização, mas foi advertida 

novamente. O guarda que estava de plantão não permitiu o acesso e neste momento a 

mulher começou a xingar, ameaçar e desacatar o Guarda Municipal. Diante dos fatos, ela 

recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. 


