
 

 

Paranavaí, 7 de Junho de 2021 

 

 

03/06/2021 

FURTO QUALIFICADO 

 

Por volta das 10h30, a equipe da viatura 03 da Guarda Municipal foi abordada na Rua 

Albino Ferracine, esquina com a Rua José Maria Pinheiro (Jardim Simone) pelo 

proprietário de um estabelecimento comercial. De posse de filmagens feitas no local, o 

solicitante relatou que 20 minutos antes teria sido vítima de um furto na quantia de R$ 200 

(em notas de R$ 2). Segundo o relato, dois indivíduos estariam envolvidos na ação. Com 

as características dos indivíduos comprovadas na filmagem, a equipe realizou 

patrulhamento nas proximidades. Um dos envolvidos foi reconhecido pelos Guardas 

Municipais e imediatamente abordado. O homem, de 27 anos, foi reconhecido pela vítima. 

As partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para as providências 

cabíveis. 

 

 

03/06/2021 

CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL 

 

A equipe da viatura 02 da Guarda Municipal realizada patrulhamento pelo Terminal 

Rodoviário Ângelo Bogoni, por volta das 23h40, quando se deparou com um homem já 

conhecido no meio policial, que estaria com um mandado de prisão em aberto. Foi dada 

voz de abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Porém, durante 

consulta sistêmica, foi confirmado um mandado de prisão em aberto pelo crime de Furto 

Qualificado. Foi dada voz de prisão e o homem, de 36 anos, foi encaminhado para o 

SECAT (Setor de Carceragem Temporária) de Paranavaí.  

 

 



 

 

06/06/2021 

LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Por volta das 8h, após solicitação via 

CECOM (Central de Comunicação – 

153), a equipe 04 da Guarda Municipal 

se deslocou até o Jardim Cristo Rei 

onde, segundo a solicitante, sua mãe 

havia sofrido agressões por parte de 

seu convivente. No local, a equipe 

constatou que a vítima, uma mulher de 

58 anos, estava debilitada e com o rosto 

coberto de sangue. Imediatamente foi 

acionado o SAMU para o socorro da 

vítima e o agressor, um homem de 63 

anos, recebeu voz de prisão. Em 

conversa com a vítima, ela relatou que 

há dias o casal vinha se desentendo e, 

na ocasião, seu companheiro lhe 

agrediu com uma panela (leiteira) no 

rosto e bateu sua cabeça contra o 

armário da cozinha e contra o chão. Com a chegada do SAMU, a vítima foi encaminhada 

para a Santa Casa, onde foi realizada uma tomografia facial e sutura em seu rosto. 

Posteriormente, a mulher foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil onde foi 

formalizado o Boletim de Ocorrência. Para o agressor, foi estipulado o pagamento de 

fiança no valor de R$ 2 mil. Como o valor não foi pago por falta de dinheiro, ele 

permaneceu detido até decisão judicial. 

 


