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Paranavaí, 21 de Maio de 2020
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AMEAÇA / LESÃO CORPORAL
Por volta das 7h, uma senhora e um motorista de ambulância que testemunhou os fatos,
foram até a base da Guarda Municipal à procura de ajuda. Segundo relatos da vítima, ela
está gestante e estava vindo de outro município até Paranavaí para a realização de
consulta médica de rotina. Já no trajeto entre as duas cidades, outra mulher (também
gestante) passou a ameaçá-la de morte. Ainda conforme a vítima, a outra mulher disse
por várias vezes frases como “Vou desfigurar sua cara quando descer do carro”, “Pode
cavar um buraco e entrar dentro”, “Vou te matar de faca”, e “Se você chamar a polícia eu
te mato”. Ao chegar na clínica em Paranavaí, a autora desceu do veículo, foi até o acento
de trás da van, onde estava a vítima, e começou a agredí-la dando golpes com um objeto
cromado com características perfurantes (possivelmente uma faca) em sua cabeça e
membros superiores, causando-lhe lesões aparentes. Diante do fato e com a vítima
apresentando o desejo de formalizar uma representação criminal, a equipe da GM, de
posse das características físicas e das vestes da possível autora, iniciou as buscas e a
localizou. Tendo conhecimento de que a possível autora estaria muito alterada e
agressiva e, ainda, poderia estar portando uma faca, a Guarda Municipal pediu apoio da
Polícia Militar, indicando a preferência pela presença de uma policial feminina. Com o
apoio da PM, a suspeita foi abordada. Foi priorizado o atendimento médico tanto para a
vítima como para a autora, uma vez que as duas estão gestantes e vieram a Paranavaí
para consultas pré-natal. Após o atendimento, ambas as partes foram conduzidas para a
Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

20/05/2020

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
De posse da informação de que uma pessoa residente na Rua Pioneiro Antônio Salvador
estaria com um mandado de prisão em aberto, a equipe de motos da Guarda Municipal
localizou o indivíduo em frente à sua residência e deu fiel cumprimento ao mandado. O
homem foi conduzido até o SECAT (Setor de Carceragem) de Paranavaí.

