
 

 

 

Paranavaí, 25 de Maio de 2022 

 

 

24/05/2022 

MANDADO DE PRISÃO 

 

Durante patrulhamento pelo Jardim São Jorge, a equipe 03 da Guarda Municipal foi 

informada por um transeunte que e uma residência na Rua Riachuelo, um casal teria 

invadido uma casa abandonada e estaria passando já algumas noites no local. Ato 

contínuo, a equipe foi até o endereço indicado e localizou o casal. Também foi constatado 

um mandado de prisão em aberto contra o homem. Como nada mais de irregular foi 

constatado, a mulher foi liberada e o homem (de 41 anos) foi encaminhado para o Secat 

(Setor de Carceragem Temporária) na Delegacia de Polícia Civil. 

 

 

24/05/2022 

AGRESSÃO 

 

Após solicitação via CECOM (Central de Comando), a equipe 03 se deslocou até o Detran 

de Paranavaí (Avenida Martin Luther King – Vila Operária) pois, segundo informações, 

duas mulheres estariam em vias de fato. Ao chegar no local, a equipe visualizou as duas 

mulheres bastante alteradas. Uma delas informou que as duas se desentenderam porque 

uma delas estaria conversando com o atendente do Detran em tom de voz muito alto, 

impedindo que a outra conseguisse ouvir a pessoa que estava lhe atendendo. Após o 

desentendimento, uma das mulheres puxou os cabelos e jogou a outra no chão. As 

pessoas presentes impediram a continuidade da agressão. O local possui circuito interno 

de videomonitoramento, mas as imagens não foram repassadas à equipe da Guarda 

Municipa. Ambas as mulheres, de 45 e 49 anos, foram encaminhadas até a Delegacia de 

Polícia Civil para as providências cabíveis. 

 

 



 

 

24/05/2022 

MANDADO DE PRISÃO 

 

Durante patrulhamento pelo Jardim Maringá, a equipe da ROMU da Guarda Municipal 

abordou uma mulher em atitude suspeita na Rua Cândido Bertier Fortes. Durante a 

revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta sistêmica realizada via 

Central de Comunicação, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante 

dos fatos, a mulher de 35 anos foi encaminhado ao Secat (Setor de Carceragem 

Temporária) da Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. 

 

 

24/05/2022 

TRÁFICO 

 

Durante patrulhamento nas proximidades do “buracão” da Vila Operária, a equipe da 

Patrulha Ambiental da Guarda Municipal visualizou uma grande quantidade de fumaça no 

local. Ao entrar no aterro, a equipe visualizou um rapaz com um objeto branco em sua 

mão. Ao visualizar a equipe, o rapaz arremessou o objeto ao solo. Foi dada voz de 

abordagem e, durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. O objeto jogado ao 

solo tratava-se de uma embalagem plástica que continha 18 porções de pedras análogas 

a crack, prontas para comercialização. Indagado sobre os fatos, o rapaz (menor de idade) 

afirmou que não era usuário de drogas. Diante dos fatos, foi realizado contato com a mãe 

do menor, que acompanhou a equipe enquanto o menino foi encaminhado, juntamente 

com a droga encontrada, até a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais 

cabíveis. 


