
Paranavaí, 16 de Novembro de 2022

11/10/2022

RECEPTAÇÃO / CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento pelo Jardim São Jorge quando visualizou um homem que a equipe já havia
conhecimento sobre um mandado de prisão em seu desfavor. Foi feita abordagem no
quintal de uma residência e, enquanto a equipe informava o homem sobre o mandado de
prisão,  foi  avistado  uma  grande  quantidade  de  capas  de  fio  de  cobre.  Os  guardas
encontraram em outro local fios de cobre já desencapados prontos para comercialização
ilegal (78,2 kg). O material foi apreendido e o homem de 32 anos encaminhado ao Setor
de Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu às 9h24.

15/10/2022

AMEAÇA / DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

Uma  equipe  da  Guarda  Municipal  de  Paranavaí  fazia  patrulhamento  pelo  Jardim
Renascer quando foi abordada por uma mulher de 46 anos que relatou que seu filho de
22  anos  estava  descumprindo  medida  protetiva.  Segundo  ela,  o  homem invadiu  sua
residência com ameaças de colocar fogo na casa e matar pessoas. Ele danificou algumas
partes da residência no momento da invasão. Com a autorização da mulher, a equipe
entrou na casa e encontrou o homem deitado no sofá. Ele foi preso e levado à Delegacia
de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 8h40.

15/10/2022

INJÚRIA / DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

A Guarda Municipal  de Paranavaí  foi  informada de que em um determinado local  do
Jardim Morumbi havia alguns jovens fazendo uso de drogas. A equipe foi até o local e
realizou abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem, dois jovens
passaram pela equipe e desacataram os guardas com palavras de baixo calão e gestos
obscenos.  As equipes da GM se dividiram para atendimento das duas situações.  Foi
encontrado um cigarro de substância análoga a maconha com um dos adolescentes em
uma  bicicleta.  Eles  foram  levados  à  Delegacia  de  Polícia,  com  a  presença  de  um
responsável, para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 14h15.



15/10/2022

DESACATO / DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento pela Avenida Paraná
quando passou em frente a um posto de combustível onde havia um grupo de pessoas
com bebidas alcoolicas e som alto, até que um deles começou a desacatar os guardas.
Ao retornar ao local, mais uma vez a equipe foi desacatada. Os guardas deram voz de
abordagem, mas a ordem não foi obedecida. A todo momento os guardas eram xingados,
até que dois homens partiram para cima da GM. Neste momento, foi necessário o uso de
força para contê-los. Em vistoria, a GM encontrou substância análoga a maconha. Diante
dos  fatos,  os  dois  homens  foram  levados  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 20h40.


