
Mg/l;

Paranavaí, 11 de Julho de 2022

08/07/2022

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento pelo Jardim São Jorge quando foi acionada por uma pessoa que não quis
se identificar, informando que em uma residência na Coloninha havia uma pessoa com
mandado  de  prisão  em aberto  por  feminicídio.  A  equipe  foi  até  o  local  informado  e
encontrou  o  suspeito.  Foi  feita  a  abordagem  e  a  equipe  confirmou  a  existência  do
mandado de prisão. O homem de 26 anos foi levado ao Setor de Carceragem Temporário
(Secat). A ocorrência aconteceu às 20h30.

10/07/2022

DESOBEDIÊNCIA

Uma equipe da Guarda Municipal  de Paranavaí  foi  acionada para ir  até  o Distrito  de
Sumaré. Segundo a denúncia, um homem que estava vendendo botijão de gás furtado no
dia anterior foi visto tentando se esconder em um terreno abandonado. No local, a GM
encontrou o homem, realizou a abordagem e confirmou as informações. O homem disse
que colaboraria  os  guardas,  porém,  desobedeceu às ordens e  saiu em fuga pulando
muros.  Durante  a  fuga,  o  homem  dispensou  um  facão  de  aproximadamente  40
centímetros no chão. Com apoio de outra equipe, a GM encontrou o homem atrás de uma
máquina de lavar  em uma residência.  Assim que avistou os guardas,  o homem, que
possuía uma faca na cintura, partiu para cima da equipe. Por conta disso, foi necessário o
uso do dispositivo elétrico incapacitante por duas vezes e em seguida foi algemado. Ao
ser questionado sobre o facão, o homem disse que era para garantir a sua segurança,
pois está jurado de morte. Em consulta sistêmica, a GM constatou que o homem de 30
anos deveria ter uma tornozeleira eletrônica. Foi prestado atendimento médico na UPA e
logo  em seguida  foi  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas  providências.  A
ocorrência aconteceu às 13h30.


