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Paranavaí, 04 de Maio de 2020 

 

 

02/05/2020 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / INCÊNDIO / INJÚRIA 

 

A equipe de motos e a equipe da viatura 001 da Guarda Municipal foram acionadas via 

CECOM (Central de Comunicação) para verificar uma denúncia realizada através do 

telefone 153, informando que no Conjunto Geraldo Felippe um homem estaria colocando 

fogo em diversas roupas em via pública. No local, o fato foi constatado pelas equipes e 

ainda havia sinais de fumaça nos objetos. Uma vizinha relatou ainda que foi injuriada pelo 

homem acusado com palavras como “biscate”, “vagabunda” e “quenguinha”. O homem 

estava no local e ao ser questionado sobre quem teria ateado fogo às roupas, afirmou que 

foi ele mesmo e ainda confirmou ter xingado sua vizinha. No local também estava a 

convivente do acusado, que também afirmou ter sido xingada de “vagabunda”. O homem 

foi identificado e as partes envolvidas foram apresentadas à autoridade policial de plantão 

para as devidas providências. 

 

 

 

03/05/2020 

RESISTÊNCIA 

 

Por volta das 20h, a equipe de motos da Guarda Municipal recebeu um pedido de apoio 

da Polícia Militar via CECOM (Central de Comunicação). Segundo as informações do 

chamado, o proprietário de uma lanchonete no Jardim Santos Dumont solicitou a presenta 

da polícia pois um homem estaria no local extremamente exaltado e teria causado dano a 

um equipamento de trabalho (prensa de lanches). No local, o proprietário da lanchonete 

informou aos Guardas Municipais que o homem denunciado fugiu por uma rua lateral 

usando shorts, sem camisa e tinha uma lesão na cabeça com sangramento, além de 

outras escoriações aparentes. A equipe saiu em busca do home e o localizou próximo ao 

local do fato. Ao ser dada voz de abordagem, o homem resistiu dizendo que não acataria 

às ordens da GM e não colocaria as mãos na cabeça pois eles não eram polícia. Diante 

das circunstâncias, foi necessário o uso progressivo de força para conter o indivíduo e 

encaminhá-lo para atendimento na UPA, já que ele apresentava uma lesão na cabeça. 

Posteriormente ele foi encaminhado para a Delegacia para as providências cabíveis. 


