
 

 

 

 

Paranavaí, 16 de Novembro de 2020 

 

 

 

14/10/2020 

VEÍCULO RECUPERADO 

 

Por volta das 18h07, após ser informada via Telegram pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, 

a equipe de motos da Guarda Municipal intensificou o patrulhamento no Jardim Ipê, onde 

há poucos instantes havia ocorrido um roubo de veículo (Corsa azul 1994). A equipe da 

GM localizou o veículo em movimento pela Rua Vitor Lopes e conseguiu abordá-lo. No 

carro, estavam três indivíduos que foram identificados e encaminhados para a Delegacia 

de Polícia Civil, juntamente com o carro, para as providências cabíveis. Foi necessário 

fazer uso de algemas devido ao receio de fuga. Um dos rapazes estava com R$ 55,00 em 

dinheiro e outro com uma única cédula de R$ 100,00. Todo o dinheiro também foi 

entregue na Delegacia. 

 

 
 
15/10/2020 

CRIME ELEITORAL 

 

Por volta das 03h10, a equipe 02 da Guarda Municipal foi acionada em via pública por um 

homem que relatou ter visto um homem e duas mulheres jogando material de campanha 

(“santinhos”) na região de locais de votação. Os denunciados foram abordados na Vila 

Operária e, durante a busca veicular, foi localizada uma caixa de “santinhos” de uma 

candidata a vereadora, além de um rota com o caminho onde o material deveria ser 

jogado. Uma das mulheres relatou ter recebido a quantia de R$ 40,00 para abastecimento 

do veículo. Diante dos fatos, o três foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

15/10/2020 

CRIME ELEITORAL 

 

De posse da informação de que um homem conduzindo uma motocicleta branca estaria 

jogando “santinhos” em via pública, em frente aos locais de votação, a equipe 04 da 

Guarda Municipal passou a intensificar o patrulhamento visando coibir o ilícito. Por volta 

das 07h10, na Avenida Parigot de Souza (Jardim Ibirapuera) a equipe visualizou o 

denunciado que foi abordado. Com ele foram localizados aproximadamente 500 

“santinhos” de um candidato a vereador e também de um candidato a prefeito, ambos do 

mesmo partido. O homem, de 54 anos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, 

onde afirmou estar prestando serviços para os candidatos jogando os “santinhos” na rua.  
 

 

 

16/10/2020 

LESÃO CORPORAL / TENTATIVA DE ROUBA 

 

Por volta das 09h15, após receber uma solicitação anônima via CECOM (Central de 

Comunicação e Monitoramento), a equipe 04 da Guarda Municipal se deslocou até o 

Terminal Urbano, onde um homem estaria agredindo um senhor de 54 anos. No local, a 

equipe visualizou a vítima com o nariz e um dedo sangrando e um dedo aparentemente 

lesionado (torto). Ao ser indagado, a vítima relatou que o homem veio lhe pedir dinheiro e 

como se negou a dar, passou a ser agredido. O autor, um homem de 36 anos, foi 

localizado próximo ao local da agressão, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 

Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi encaminhada até a UPA 24 horas para receber 

cuidados médicos. 

 


