
 

 

 

Paranavaí, 14 de Junho de 2021 

 

 

11/06/2021 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

Por volta das 23h30, de posse de informações sobre um mandado de prisão em aberto 

contra um homem de 41 anos, a equipe de motos da Guarda Municipal conseguiu abordar 

o indivíduo em frente a uma residência na Rua México, Jardim São Vicente. O homem foi 

informado sobre o mandado em seu desfavor, pelo crime de homicídio, e foi dado fiel 

cumprimento à Ordem Judicial. O indivíduo foi conduzido até o SECAT (Setor de 

Carceragem Temporária) de Paranavaí. 

 

 

 

12/06/2021 

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR / DESOBEDIÊNCIA / 

DIREÇÃO PERIGOSA / DIRIGIR SEM CNH 

 

Durante patrulhamento na Praça Brasil (Centro), por volta das 21h37, a equipe 009 da 

Guarda Municipal visualizou um rapaz em uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, com 

placa de Rosana-SP, sendo que o veículo estava sem ambos os retrovisores. O condutor 

usava capacete colorido com viseira azul escura e o garupa um capacete preto com 

viseira fumê. Ao perceberem a presença da equipe da GM, ambos passaram a olhar 

constantemente para os agentes e bruscamente passaram a empreender maior 

velocidade. Foi dada voz de abordagem através de sinais visuais (giroflex) e sonoros 

(sirene) por diversas vezes, porém, a ordem de parada foi desobedecida. Foi iniciado 

então o acompanhamento tático por diversas vias da cidade. O condutor da moto passou 

em altíssima velocidade em meio a diversas pessoas que estavam na Feira da Rua Mato 

Grosso, esquina com a Rua Pará; desrespeitou diversas vias preferenciais; e transitou na 

contramão em avenidas movimentadas (Av. Tancredo Neves e Av. Heitor Furtado). Já na 

Avenida Heitor Furtado, os ocupantes da motocicleta quase colidiram com outra moto 

enquanto furavam a preferencial da via. Eles seguiram por diversas vias da Coloninha do 

Jardim São Jorge e, na sequência, seguiram em alta velocidade na rodovia Prefeito João 



 

 

Alexandre, que liga Paranavaí a Tamboara. A equipe da GM teve êxito em abordar os 

rapazes na baixada do Suruquá. Os dois foram identificados como sendo adolescentes, 

ambos de 17 anos de idade. Eles estavam sem documento de Registro Geral (RG). Foi 

constatado que a motocicleta estava adulterada – a placa não conferia com o número de 

identificação do motor. Diante dos fatos, os dois adolescentes, juntamente com a 

motocicleta, foram conduzidos até a autoridade policial de plantão para as devidas 

providências. 

 


