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Paranavaí, 23 de Agosto de 2021

20/08/2021

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
A Guarda Municipal foi até o Jardim Simone após receber informações de que havia uma
pessoa com mandado de prisão em aberto em um determinado local do bairro. O homem
de 32 anos tinha um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça do Paraná –
Vara de Execução em meio fechado e semiaberto de Paranavaí. Localizando o homem, a
GM prestou apoio na condução para o Setor de Carceragem Temporária (Secat) para que
as devidas providências fossem tomadas. A ocorrência aconteceu às 12h50.

20/08/2021

FURTO
A Guarda Municipal recebeu uma denúncia de
que havia acontecido um furto de um botijão de
gás em um determinado local do centro da
cidade. Com as características do autor do
crime, a equipe da GM iniciou o patrulhamento.
Pouco tempo depois, os guardas encontraram
um homem conforme as características
repassadas. Foi dado voz de abordagem, feito
a busca pessoal e nada de ilícito foi
encontrado. Ao ser perguntado sobre o furto do
botijão, ele confessou que era o autor do furto
e disse que estava arrependido. O homem de
19 anos levou a equipe no local onde havia deixado o botijão escondido, em uma
residência na Avenida Tancredo Neves. A GM encaminhou o autor do furto à Delegacia
de Polícia para as devidas providências. Foi feito contato com a vítima para também
comparecer à Delegacia. A ocorrência aconteceu às 12h50.

20/08/2021

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO / CRIMES CONTRA A PESSOA
Uma equipe da Guarda
Municipal foi acionada para ir
até a Rua Guaporé, no centro
da cidade, pois segundo a
denúncia,
dois
indivíduos
quebraram a porta de uma
residência que estava vazia
para alugar. Ao chegar ao
local, a GM encontrou na parte
interna do quintal um homem
que ao ser questionado o
motivo de estar ali, disse que
viu o portão aberto e entrou
para pegar alguns objetos.
Durante a abordagem a equipe escutou um barulho e localizou na parte interna da
residência outro homem. Os dois abordados estavam sujos, dando a entender que teriam
entrado no forro da residência para furtar a fiação, tanto que a equipe encontrou um rolo
de fio separado, o forro aberto e a porta de entrada danificada. O responsável da
residência esteve presente no local e relatou que sentiu falta de um cadeado que foi
quebrado e estava no portão, a porta arrombada e parte da fiação que havia sido retirada.
Os homens de 32 e 47 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 14h40.

20/08/2021

AMEAÇA / CRIME CONTRA PESSOA / CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO
A equipe de motos da Guarda Municipal fazia patrulhamento pela Rua Mato Grosso
quando foi abordada por uma mulher que relatava que seu irmão ficou alterado e causou
dano em partes de sua moto, ameaçou matá-la e estava com uma munição de arma de
fogo. A vítima quis representar contra seu irmão. Foi feito patrulhamento no perímetro e
localizado o homem de 20 anos. Foi feita a abordagem e busca pessoal, mas nada de
ilícito foi encontrado. Com apoio de uma viatura da GM foi feita a condução do abordado
até a residência. No local, os guardas encontraram a munição jogada no terreno vazio ao

lado. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 21h15.

20/08/2021

VIAS DE FATO
A equipe da Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima relatando que em uma
determinada rua do Jardim Ouro Branco havia pessoas em vias de fato. A equipe foi até o
local, no parquinho do parque Ouro Branco. Segundo relato da denunciante, ela havia
sentado em um dos balanços do parque e um casal não teria gostado. Depois de breve
discussão eles entraram em vias de fato. A GM também conversou com o referido casal e
todas as partes envolvidas queriam representar um contra o outro. Todos foram
encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu às 21h08.

21/08/2021

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS
Durante operação conjunta entre ROTAM e
ROMU, ao se aproximar de um endereço no
Jardim São Jorge, onde havia um grupo de
pessoas na calçada, foi visualizado pelas
equipes que um dos indivíduos, ao perceber
a
aproximação
da
viatura,
entrou
rapidamente na residência de maneira
suspeita. Foi feita abordagem nas pessoas
que permaneceram fora, mas nada de ilícito
foi encontrado. Ao serem questionados
sobre a pessoa que entrou na casa, uma
das abordadas relatou que seria seu
convivente e autorizou a entrada das
equipes. O homem estava saindo do
banheiro e quando foi revistado, as equipes
encontraram no bolso de sua calça uma
pequena bolsa contendo 70 porções de substância análoga ao crack fracionadas e
prontas para venda. Durante as buscas, as equipes encontraram mais uma porção da
mesma substância jogada sobre a cama de um dos quartos. Na sala, havia dois pinos de

cor amarela contendo substância análoga a cocaína e uma bucha aparentando ser a
mesma droga dentro de uma bolsa feminina. Foi constatado que o rapaz que estava de
posse da droga (homem de 30 anos) fazia uso de tornozeleira eletrônico e, segundo o
mesmo, devido ao envolvimento em situações anteriores de tráfico de drogas e roubo, ele
assumiu que as drogas eram todas suas e sua convivente não tinha conhecimento algum
sobre os entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 21h40.

22/08/2021

CONDUZIR

VEÍCULO

AUTOMOTOR

COM

CAPACIDADE

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
Durante patrulhamento na Rua Ipê, os guardas municipais visualizaram uma motocicleta
dirigindo em zigue zague. A equipe iniciou o acompanhamento tático com sinais sonoros
e visuais. A equipe conseguiu realizar a abordagem após o motorista colidir com a viatura.
Ao ser abordado, ele demonstrou dificuldade em se equilibrar, fala alterada, olhos
vermelhos, desordem nas vestes, arrogância e hálito alcoolico. Foi solicitado apoio da
Polícia Militar para realizar teste do bafômetro. Devido a sua situação ele não foi capaz de
fazer o teste, pois não conseguia assoprar no local especificado pelo policial. Diante dos
fatos, o homem de 35 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 15h30.

