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Paranavaí, 20 de Setembro de 2021 

 

17/09/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) fazia patrulhamento pelo Jardim 

Maringá quando visualizou no portão de 

uma residência um casal em atitude 

suspeita. O homem, ao perceber a 

aproximação da equipe, tentou se 

esconder o rosto e dispensou algo no 

chão. Foi dado voz de abordagem, 

porém, o homem desobedeceu a ordem 

e entrou na residência, mas os guardas 

conseguiram abordá-lo dentro da casa. 

O pacote dispensado se tratava de 

substância análoga a maconha. Uma 

busca dentro da casa foi realizada e a 

GM encontrou uma balança de precisão, 

um pote com resíduos de crack e 

invólucros de maconha (total 1,3 

gramas). Ainda foi localizado 

aproximadamente R$ 300 em dinheiro 

no local. Diante dos fatos, o homem de 

24 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Foi necessário 

uso de algemas. A ocorrência aconteceu às 21h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19/09/2021 

INCÊNDIO 

A equipe da Guarda Municipal recebeu solicitação pelo telefone 153 pois, segundo a 

denúncia, uma mulher teria colocado fogo em uma moita de cana próximo de residências 

e causou um grande incêndio, colocando em risco a vida e os bens de outras pessoas. A 

vítima (66 anos) informou que sua vizinha (mulher 52 anos) já havia colocado fogo no 

quintal próximo diversas vezes, mas desta vez o fogo se alastrou na parede e causou 

estragos. Em conversa com a responsável por atear fogo, ela informou que é usuária de 

crack e que não tinha intenção de causar danos, mas se soubesse que acabaria na 

Delegacia, “faria bem feito”. A vítima informou que a autora já colocou fogo em sua 

própria residência anos atrás. Após controlar o incêndio na parede, a vítima resolveu 

representar contra sua vizinha. Diante dos fatos, ambos foram levados à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 18h55. 


