
 

 

 

 

Paranavaí, 16 de Janeiro de 2023 

 
13/01/2023 

AMEAÇA / INJÚRIA 

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada via Central de Comunicação para ir até a 

Avenida Heitor Alencar Furtado, na entrada da cidade, nas proximidades do semáforo. 

Uma mulher disse que foi ameaçada por um homem quando se recusou a dar dinheiro a 

ele. Assim que isso aconteceu, o homem xingou a mulher, que disse que chamaria a 

polícia. Em seguida, o homem disse que não tinha medo de policiais e bateria nela todas 

as vezes que passasse pelo local. O homem (39 anos) foi localizado e diante do interesse 

da vítima em representar criminalmente, ambos foram encaminhados à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 10h. 

 

13/01/2023 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para ir até o Fórum, pois no local havia um 

homem (33 anos) com mandado de prisão em aberto. Com a chegada da equipe, em 

consulta sistêmica, foi constatado o mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao Setor de 

Carceragem Temporário (Secat). A ocorrência aconteceu às 13h20. 

 

13/01/2023 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia 

patrulhamento pela Rua Souza Naves quando avistou um homem que ao perceber a 

presença da equipe tentou se esconder. Foi dado voz de abordagem, mas ele não acatou 

e saiu correndo para o interior de uma residência. A equipe entrou no quintal da 

residência e abordou o homem. Na mesa da cozinha, os guardas visualizaram uma 

porção de maconha. Ao ser questionado se havia mais drogas na casa, ele prontamente 

disse que sim. Ele assinou a guia de autorização de busca domiciliar e permitiu que os 

guardas entrassem na casa. A ROMU encontrou e apreendeu 145 gramas de maconha, 

35 gramas de crack, 1,9 grama de cocaína, uma balança de precisão e uma máquina de 

cartão, além de pouco mais de R$ 1.200,00. Três homens (27, 31 e 33 anos) foram 

levados à Delegacia de Polícia. A ocorrência aconteceu às 20h30. 

 



 

 

 

 

14/01/2023 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia 

patrulhamento pelo Jardim São Jorge quando encontrou um homem de conhecimento das 

forças de segurança. Ele foi abordado e em consulta sistêmica foi confirmado um 

mandado de prisão em aberto contra o homem de 27 anos. Ele foi levado ao Setor de 

Carceragem Temporário (Secat). A ocorrência aconteceu às 3h08. 

 

15/01/2023 

FURTO SIMPLES 

A Guarda Municipal de Paranavaí foi acionada para ir até o Terminal Rodoviário, pois 

segundo informações, um homem entrou no banheiro sem nada nas mãos e saiu com um 

saco de lixo, aparentando ter algo dentro. Ao verificar o banheiro, o vigia do local 

constatou que os rolos de papel higiênico foram furtados, uma prática que acontece 

constantemente após às 17h30 na rodoviária. Semanas atrás, já houve furto de torneiras 

de metal no banheiro. Em busca nas ruas próximas, o homem foi localizado no Jardim 

Canadá com o saco de lixo com 4 pacotes de papel higiênico. Ele foi levado à Delegacia 

de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 18h28. 

 

15/01/2023 

PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO 

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação para ir até o Jardim Canadá, pois 

segundo duas solicitantes, um bar próximo das residências estava com o som muito alto e 

o fato já havia acontecido outras vezes. A equipe da GM foi até o local e constatou a 

situação. Foi feito contato com a proprietária e informado o interesse das vítimas em 

representar criminalmente. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. Uma caixa de som foi apreendida. A ocorrência 

aconteceu às 22h50. 

 


