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Paranavaí, 22 de Novembro de 2021

19/11/2021

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal recebeu
informações de que no Jardim Renascer havia uma pessoa com um mandado de prisão
em aberto. A equipe foi até o local e conseguiu encontrar a pessoa. A GM informou ao
homem de 30 anos sobre o mandado de prisão em aberto e conseguiu conduzi-lo até o
Setor de Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu às 19h40.

20/11/2021

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pelo Jardim Vista Alegre quando avistou um veículo com o vidro traseiro
quebrado coberto por um plástico preto. As pessoas do carro ao avistarem a GM
começaram a aumentar a velocidade. Foi feita a abordagem e na revista pessoal foi
encontrado uma balança de precisão. Ao ser questionado o motivo de estar naquele local,
o homem de 21 anos disse que estava fazendo uma venda de maconha. Diante do relato,
foi feito uma busca perto do local da abordagem e foi localizado um tablete de 500
gramas de maconha. Ao ser questionado se havia mais drogas em sua casa, o homem
disse que sim. A equipe foi até a sua residência no conjunto Francisco Luiz de Assis com
a autorização da busca domiciliar. Os guardas encontraram no quarto dentro do guardaroupas mais porções de maconha (568 gramas), crack (13 gramas) e cocaína (49
gramas), balança de precisão e R$ 70. Diante dos fatos, o homem de 21 anos foi
encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu às 22h.

20/11/2021

VIAS DE FATO
A equipe da Guarda Municipal foi acionada via 153 para ir até o conjunto Flávio Ettore
Giovine verificar uma situação de vias de fato. O denunciante afirmou a vontade de
representar contra outra pessoa. Chegando no local, a vítima relatou que o agressor, seu
sogro, chegou em sua casa quebrando o portão e invadindo a residência sem permissão
dizendo que iria matá-lo. Depois de muitos xingamentos eles entraram em vias de fatos.

Na chegada da equipe o autor se evadiu do local, mas foi contido pela GM nas
proximidades. Diante dos fatos, a equipe conduziu ambos à Delegacia de Polícia para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 19h.

