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Paranavaí, 25 de Maio de 2020 

 

 

23/05/2020 

AMEAÇA / DANO 

 

Após solicitação via Central de Comunicação, uma equipa da Guarda Municipal se 

deslocou até a Rua Mariano Morangueira (Jardim Maringá) onde, segundo a solicitante, 

seu convivente estaria no portão de sua casa bastante alterado, proferindo palavras de 

baixo cação, e que também havia quebrado o motor do portão eletrônico de sua 

residência. Com a chegada da equipe no local, foi feito contato com a solicitante que 

disse ainda que já foi agredido pelo convivente várias vezes e que tinha interessa e 

representar criminalmente contra ele. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas até 

a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. 

 

 

 

23/05/2020 

PECULATO / CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A equipe da Guarda Municipal foi acionada por volta das 17h30 para ir até a Estrada do 

Barbalho ondem segundo denúncias de uma testemunha, um homem com uma 

camionete branca com identificação do município de Paranavaí (bem público) estaria no 

interior de uma propriedade privada. A testemunha inclusive tirou fotos para comprovar a 

informação. Quando abordado pela equipe da Guarda Municipal, o autor disse que estava 

visitando um amigo que estava com câncer na garganta. No local, a proprietária 

inicialmente negou qualquer ato ilícito, mas na sequência confirmou que haviam instalado 

dois postes com duas luminárias verdes, dois relês, duas lâmpadas e dois reatores nos 

fundos da propriedade. O engenheiro elétrico da Prefeitura foi chamado ao local e 

confirmou que os equipamentos pertenciam ao município e que estavam pintados de 

verde por cima do fundo amarelo (padrão da iluminação pública do município). A 

proprietária da chácara informou então que tinha alugado a propriedade para um senhor 

pelo valor de R$ 150,00. O senhor confirmou que teria pintado as luminárias para deixar o 

pasto mais claro. O outro homem apontado como autor informou que foi realizar a 

instalação da luminária com o veículo da Prefeitura apenas para ligar a energia no poste, 



 

 

e que também teria desviado a luminária amarela do município. O autor foi detido em 

flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. 

 

 

 

23/05/2020 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / VIAS DE FATO 

 

Por volta das 22h20, a equipe da Guarda Municipal foi acionada via Central de 

Comunicação para verificar uma situação de agressão na Rua Professor Geraldo Longo 

(Jardim São Jorge). No local, uma mulher relatou que seu namorado ligou para ela ir a um 

churrasco naquele endereço, onde estariam reunido um grupo de amigos. A solicitante 

relatou que foi até o local e levou uma amiga. Durante a festa, a amiga se interessou por 

um rapaz e ficou com ele. Neste momento, o namorado da solicitante tentou agarrá-la 

sem seu consentimento e houve uma discussão e agressão com empurrão e socos. 

Depois de algum tempo, a solicitante relatou que conseguir sair do local e acionou a 

Guarda Municipal via 153. No local, o namorado da solicitante disse que os fatos 

relatados não eram verdadeiros, que houve sim uma discussão entre os dois, mas sem 

agressão física por parte dele. O rapaz disse ainda que a namorada tentou agredi-lo com 

uma garrafa de cerveja por ciúmes e outra pessoa teria presenciado o fato. Ele disse 

ainda que ambos tinham ingerido bebidas alcoólicas durante a festa. A solicitante 

apresentou interesse em representar contra o namorado e ambos foram encaminhados 

até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. 

 


