
 

 

Mg/l; 
 

Paranavaí, 19 de Janeiro de 2022 

 

20/01/2022 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Jardim Morumbi quando 

recebeu denúncia de moradores que um homem estava fazendo manobras perigosas 

com uma moto em uma das avenidas do bairro. A equipe realizou as buscas e encontrou 

o suspeito, um homem de 28 anos. Na busca pessoal, a GM encontrou uma quantia de 

substância análoga a maconha. Em consulta sistêmica, não foi encontrado nada contra 

este homem. Ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 16h20. 

 

21/01/2022 

CRIME AMBIENTAL 

A Guarda Municipal recebeu informações de que havia um homem no Distrito de Sumaré 

capturando aves silvestres (coleira para capim) e foi até o local verificar a denúncia. A 

equipe constatou três gaiolas com pássaros, sendo que uma delas tinha acoplado um 

alçapão com anilha. O homem de 26 anos não possuía a documentação. O homem disse 

que comprou o pássaro por R$ 30,00, mas não soube informar o nome do vendedor. A 

GM fez contato com o Instituto Água e Terra (IAT) para o recebimento das aves. Diante 

dos fatos, o homem foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 8h46. 

 

21/01/2022 

AMEAÇA / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

A Guarda Municipal foi acionada para ir até o conjunto Luiz Lorenzetti, pois segundo 

informações, um homem estava muito alterado quebrando a casa e ameaçando sua 

esposa e pessoas próximas. Ao chegar ao local, a equipe foi informada que o homem 

havia se retirado do local e levado a filha da solicitante. Enquanto a GM colhia as 

informações, o autor (homem de 34 anos) apareceu com a criança e demonstrava estar 

muito alterado. Para contê-lo, foi necessário do uso progressivo da força e uso de 

algemas. Foi relatado que o esposo da vítima invadiu a residência da vizinha e agrediu a 

mulher com um tapa no rosto. Também foi constatado que ele quebrou uma das janelas 

de sua própria residência. As vítimas (mulheres de 25 e 26 anos) demonstraram em 

interesse em representar contra o autor. Todos foram levados à Delegacia de Polícia para 

as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 22h35. 



 

 

 

22/01/2022 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO 

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

patrulhamento pela Vila Alta, quando encontrou um homem na rua que ao perceber a 

aproximação da viatura, correu para o interior de uma residência. A equipe possuía 

informações de que naquele local havia um homem com dois mandados de prisão em 

aberto. Foi solicitado apoio de outra viatura da GM para realizarem um cerco em volta da 

casa. Na sequência, o homem foi encontrado dentro da residência. Ele foi informado 

sobre os mandados de prisão em seu desfavor e, em seguida, o homem de 19 anos foi 

levado ao Setor de Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu às 21h40. 

 

23/01/2022 

LESÃO CORPORAL 

Uma equipe da Guarda Municipal, saindo da base da corporação, foi abordada por um 

homem (32 anos) que apresentava um corte na mão e relatava que havia sido agredido 

por outro homem com um facão. A equipe foi com a vítima até a casa do autor, na 

Coloninha do Jardim São Jorge. O homem de 57 anos estava junto com sua filha. Foi 

relatado que o homem de 32 tem um filho de 9 anos com a filha do homem de 57 anos. O 

pai passou o fim de semana com o filho e no momento que foi deixa-lo com a mãe, houve 

uma discussão e o homem bateu e entortou o portão, causando um hematoma no seu 

braço. Em seguida, ele foi embora e no caminho encontrou o pai da mulher e eles 

começaram a discutir. O homem de 32 anos deu um chute no carro do homem de 57 

anos, que pegou um facão e causou um corte na mão do homem de 32 anos. Ambos 

foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu às 19h. 


