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AMEAÇA  /  RESISTÊNCIA  /  DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO
JUDICIAL

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação via Central de Comunicação que no
Jardim São Jorge havia uma pessoa quebrando o portão de uma residência. No local, a
equipe encontrou um homem saindo do interior da residência com uma faca na mão. Foi
dado voz de abordagem, mas ele não obedeceu. O homem (36 anos) estava visivelmente
alterado e dizia  estar  na residência  para tirar  a  vida  de sua ex-convivente.  A equipe
conseguiu fazer com que o homem largasse a faca e em seguida realizou busca pessoal.
Os guardas constataram que o homem danificou o veículo da sua ex-convivente e objetos
no interior da residência. A vítima relatou que ele não aceita a separação e segue fazendo
ameaças a ela e os filhos. Além disso, a mulher disse que existe uma medida protetiva
contra ele.  Foi  dado voz de prisão, mas ele resistiu.  Foi necessário o uso de força e
algemas  para  contê-lo.  Ele  foi  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 9h10.

Observação: Na mesma data, a equipe atendeu ocorrência envolvendo o mesmo homem,
que foi até o trabalho da vítima e discutiu com a diretora de uma escola municipal, que
relatou que o autor  foi  até  o local  procurar  a mulher.  Temendo pela segurança dela,
solicitou a presença da equipe. Na delegacia, o autor não queria entrar para confecção do
boletim, sendo necessário o uso de força moderada mais uma vez.

03/10/2022

ACHADO DE OBJETO

Após solicitação anônima via Central de Comunicação, a equipe de motos da Guarda
Municipal foi até o Jardim São Vicente, pois segundo o solicitante, havia uma bicicleta
jogada no meio de algumas árvores, nos fundos de um terreno vazio. A equipe localizou a
mountain bike preta e imediatamente identificou que ela era resultado de um furto, pois os
guardas já haviam conhecimento da situação. A GM entrou em contato com a proprietária,
que compareceu na Delegacia com nota fiscal e documentos necessários para retirada da
bicicleta. A ocorrência aconteceu às 13h40.


