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Paranavaí, 22 de Abril de 2021 

 
21/04/2021 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe 03 da Guarda Municipal, após obter informações de que um homem com 

mandado de prisão em aberto foi localizado no Jardim Renascer, rapidamente foi até o 

local para verificar a situação. Chegando ao local informado, os guardas tiveram êxito em 

identificar o homem de 39 anos que estava com mandado de prisão em aberto por lesão 

corporal em contexto de violência doméstica. Ele foi levado ao Setor de Carceragem 

Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu no dia 21/04, às 9h55. 

 

21/04/2021 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe 04 da Guarda Municipal, após obter informações de que um homem com 

mandado de prisão em aberto foi localizado no Jardim Itália, rapidamente foi até o local 

para verificar a situação. Chegando ao local informado, os guardas tiveram êxito em 

identificar o homem de 42 anos que estava com mandado de prisão em aberto por falta 

de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi levado ao Setor de Carceragem Temporária 

(Secat). A ocorrência aconteceu no dia 21/04, às 10h. 

 

21/04/2021 

AMEAÇA / CRIME CONTRA PESSOA 

Após solicitação via 153 da Guarda Municipal, uma equipe foi acionada para atender uma 

ocorrência na Rua Tomé de Souza, no Jardim São Jorge. Segundo a denúncia, estava 

acontecendo uma briga entre vizinhos. Segundo o denunciante, seu vizinho estava 

jogando fezes de cachorro em seu quinto e proferindo palavras de baixo calão contra sua 

esposa. As vítimas, um homem de 72 anos e uma mulher de 67 anos, relataram que o 

homem de 48 anos estava ameaçando bater na mulher, dizendo que ia colocar fogo na 

casa e também ameaçando de morte. Esta ocorrência aconteceu às 16h30, porém, as 

vítimas já haviam registrado boletim de ocorrência com a Polícia Militar na parte da 

manhã. Na parte da tarde, o homem de 48 anos continuava ameaçando seus vizinhos. 

Diante dos fatos, a GM conduziu ambos à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. 

 



 

 

21/04/2021 

FURTO SIMPLES / CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

Após solicitação da empresa de monitoramento de alarme que presta serviço ao 

município, informando que o agente de monitoramento viu um suspeito furtando telhas de 

alumínio do barracão do antigo IBC, uma equipe foi até o local verificar a situação. Ao 

encontrar o indivíduo com as características informadas pelo agente de monitoramento, 

os guardas deram voz de abordagem ao homem de 31 anos. Na revistas pessoal, a GM 

encontrou vários objetos suspeitos. Em consulta sistêmica, contra o homem havia um 

mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Após ser indagado pela equipe sobre 

as telhas, ele confessou que estava dentro do barracão furtando as telhas. Diante dos 

fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu no dia 21/04, às 18h. 

 

 


