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Paranavaí, 19 de Julho de 2021 

 

 

 

 

17/07/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS 
 

Por volta das 16h40, durante 

patrulhamento pelo Parque 

Ouro Branco, a equipe viatura 

10 da Guarda Municipal se 

deparou com dois indivíduos 

que, ao avistarem a viatura, 

começaram a andar rápido, 

apresentando nervosismo. 

Eles atravessaram a ponte do 

Parque Ouro Branco com o 

intuito de se esconder. Foi 

dada voz de abordagem e os 

dois foram identificados como 

sendo rapazes de 19 anos. 

Durante a busca pessoal, 

com um deles foi encontrada 

a quantia de 20 gramas de 

substância análoga a 

maconha e com o outro 0,9 

gramas da mesma substância. Diante dos fatos, os dois rapazes abordados foram 

encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga, para as  

providências cabíveis. 

 

 

 

 



 

 

17/07/2021 

VIAS DE FATO / LESÃO CORPORAL 
 

A Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central de Comunicação) por volta das 

18h15 para se deslocar até a Rua Dom Eliseu de Moraes Pimentel onde, segundo o 

solicitante, havia um homem descartando entulhos em terreno em frente de sua 

residência. No local, a equipe foi recebida pelo solicitante que mostrou um vídeo onde 

aparecia um jovem jogando lixo no terreno indicado. O rapaz apontado como suspeito não 

foi localizado e, após ser orientado de que o vídeo não serviria como prova, o reclamante 

disse que teria seguido o jovem mencionado até uma residência e que levaria a Guarda 

Municipal até o local, pois teria interesse em representar. No local, a equipe foi recebida 

por um homem que, ao ver as imagens do vídeo, relatou que não conhecia o rapaz. O 

homem então atravessou a rua e foi em direção ao solicitante e pegou em sua camiseta. 

No mesmo instante, o solicitante revidou dando-lhe um soco no nariz e quebrando a 

armação de seus óculos no meio e a lente esquerda, causando-lhe uma lesão. Diante dos 

fatos, as partes foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil para medidas 

necessárias. 

 

 

 

17/07/2021 

DESACATO 
 

Por volta das 21h, durante bloqueio viário (blitz) realizado em conjunto com a Polícia 

Militar e a Ditran na Avenida Mauá, esquina com a Avenida Domingos Sanches (Jardim 

Morumbi), a equipe 004 da Guarda Municipal visualizou quando um homem que estava a 

aproximadamente 50 metros de distância, olhou para a equipe e passou a desacatá-los, 

gritando por diversas vezes em tom pejorativo “Seus guardinhas do cu azul”. Foi dada voz 

de abordagem e solicitado que o indivíduo se identificasse, porém o rapaz passou nomes 

falsos e afirmou por diversas vezes ser adolescente. Já na delegacia, o indivíduo foi 

identificado como sendo um rapaz de 19 anos, incorrendo no crime de falsidade 

ideológica. Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado à autoridade policial de plantão 

para as devidas providências. 

 

 

 



 

 

18/07/2021 

MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS 
 

Após receber uma denúncia anônima via 

CECOM (Central de Comunicação – 153), 

por volta das 15h a equipe 04 da Guarda 

Municipal se deslocou até a Rua Ernesto 

Biazus (Coloninha do Jardim São Jorge), 

próximo ao campo de futebol, onde, 

segundo a denúncia, teriam 7 filhotes de 

cachorros, juntamente com uma cadela, 

abandonados. Ao chegar no local, a equipe 

localizou os animais e, de imediato, fez 

contato com os responsáveis pela 

Sociedade Protetora dos Animais de 

Paranavaí (SPAP), que prontamente se 

dispuseram em receber os cachorros. 

Sendo assim, a cadela e os 7 filhotes foram 

encaminhados para a SPAP para receberem os devidos cuidados.  

 

 

 



 

 

19/07/2021 

TRÁFICO DE DROGAS / CORRUPÇÃO DE MENOR 
 

Por volta das 01h06, a 

Guarda Municipal recebeu 

uma solicitação via 153 para 

averiguar uma situação na 

Rua Antônio José da Silva 

(Jardim do Sol). Segundo o 

solicitante, ele teria ouvido 

barulhos de pessoas em um 

terreno vazio, ao lado de sua 

residência. No local, os 

Guardas Municipais 

encontraram três pessoas 

deitadas no chão, tentando se 

esconder. Durante a busca, 

foram localizadas duas 

mochilas contendo: 118 

gramas de drogas, 38 

aparelhos celulares, 41 carregadores, 34 fones de ouvido, 11 cordas de fumo, 120 

pacotes de fumo, 5 tintas xadrez, 1 tubo de óleo, 2 isqueiros, 1 máscara balaclava, 1 

alicate, 4 chips de celular, 1 corda, 3 serras de ferro e 1 broca. Um rapaz de 18 anos e 

dois adolescentes de 17 anos tentaram arremessar as mochilas para dentro do mini-

presídio de Paranavaí. Como não tiveram sucesso, correram até o terreno vazio para 

tentar se esconder. Os três jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e 

apresentados à Polícia Civil para as providências cabíveis. Na Delegacia, os autores 

relataram ainda que receberiam um veículo Gol geração 3 e mais R$ 9.500,00 para 

executar a tarefa de colocar as bolsas no interior do mini-presídio. 


