Paranavaí, 12 de Outubro de 2020

10/10/2020

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO
Por volta das 15h, a equipe da Guarda Municipal abordou um homem de 35 anos na
Praça dos Pioneiros. Durante a abordagem, ele disse que estava há três dias na cidade e
se apresentou com o nome de outra pessoa. Como não portava nenhum documento de
identificação, os Guardas Municipais suspeitaram da situação e começaram a averiguar
sua verdadeira identidade. Com o nome verdadeiro confirmado, foi encontrado em seu
desfavor um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado registrado na cidade
de Divinópolis-MG. Já na Delegacia, o homem confessou que fugiu da penitenciária e
mentiu sobre seu nome porque ainda faltavam 8 anos de prisão para cumprir. Ele foi
entregue no SECAT (Setor de Carceragem Temporária) da Delegacia de Polícia Civil para
as providências necessárias.

11/10/2020

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO
Durante patrulhamento pelo Conjunto Francisco Luis de Assis, por volta das 10h15, uma
equipe da Guarda Municipal visualizou um homem em atitude suspeita. Ele entrou
bruscamente em um quintal após visualizar a viatura da GM. A equipe tinha conhecimento
de que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Foi
realizada a abordagem e o homem, de 32 anos, foi informado sobre seu mandado de
prisão. Posteriormente, ele foi conduzido e entregue no SECAT (Setor de Carceragem
Temporária) da Delegacia de Polícia Civil.

11/10/2020

DANO
Após receber uma solicitação anônima via 153 por volta das 12h30, as equipes da
Guarda Municipal foram até a Rua Mato Grosso (Centro) onde, segundo informações, um
homem havia quebrado a porta de uma residência e estaria se machucando com uma
faca e tentando se enforcar. No local, os Guardas Municipais encontraram uma mulher
gritando desesperadamente pedindo ajuda. Foi dada voz de abordagem a um homem de
20 anos, que seria o autor do dano à residência. Em conversa com a mãe do rapaz, ela
relatou que o filho é usuário de drogas e que estaria em período de abstinência. Ele
queria o celular emprestado para pedir drogas e a família não concedeu. Por esse motivo,
o rapaz começou a quebrar a casa, jogar tijolos nos portões e tentou se enformar. Neste
momento, sua irmão pegou uma faca para cortar a corda que estava em seu pescoço.
Com autorização da mãe, a equipe fez buscas na residência e nada de ilícito foi
encontrado. O rapaz estava muito alterado e foi necessário o uso de algemas para contêlo. Dia dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia
para as providências cabíveis.

11/10/2020

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / MANDADO DE PRISÃO
Por volta das 17h10, a equipe da Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que no
Jardim Ouro Branco haveria um homem com um mandado de prisão em aberto pelo art.
528 do Código de Processo Penal. Os Guardas Municipais localizaram o homem de 39 e
confirmaram que contra ele havia um mandado de prisão pendente de cumprimento.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido para o SECAT (Setor de Carceragem
Temporária) da Delegacia de Polícia Civil.

