
 

 

Mg/l; 
 

Paranavaí, 23 de Fevereiro de 2022 

 

22/02/2022 

VIAS DE FATO 

Após solicitação via 153, uma equipa da Guarda Municipal foi até o conjunto Tânia Mara 

atender uma ocorrência. Segundo a solicitante, uma mulher de 46 anos, ela foi agredida 

pelo seu vizinho (homem de 31 anos). No local, a vítima informou a GM que já vem tendo 

problemas com o vizinho há dias. Segundo ela, os filhos dos vizinhos ficam em frente o 

portão de sua casa com outras crianças dificultando sua saída. Além disso, na data da 

ocorrência, a vítima viu vizinhos colocarem vários palitos de madeira, danificando seu 

cadeado. A mulher pegou uma faca e foi desobstruir o cadeado. Neste momento, sua 

vizinha, junto de seu esposo, se aproximou com tom de voz elevado e teve início uma 

discussão entre eles. O homem de 31 anos deu uma voadora no braço da mulher e em 

seguida foi pra cima de seu esposo, o levando ao chão e fazendo ameaças com um 

pedaço de madeira e xingamentos. O casal correu para dentro de sua residência e, 

enquanto isso, o homem chutava o portão. Ele buscou um machado e continuava batendo 

no portão que ficou amassado e entortado. O homem xingava e fazia ameaças, dizendo 

que ninguém iria dormir naquela noite e se eles chamassem a polícia mataria os dois. Ele 

também disse que se o carro ficasse para fora, iria danificá-lo. Diante dos fatos, os 

envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 19h10. 

 

22/02/2022 

FURTO SIMPLES / CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pela cidade quando foi informada 

por um empresário (homem de 50 anos) de que viu pelas câmeras internas que sua 

empresa estava sendo furtada (Vila Paris). No local, a GM encontrou a vítima seguindo os 

autores do furto. A GM iniciou o acompanhamento e conseguiu parar o veículo e fazer a 

abordagem. Dentro do veículo estavam três homens (dois de 24 anos e um de 25 anos) e 

uma mulher (45 anos). Foi constatado que dentro do veículo haviam objetos que foram 

furtados da loja. Os suspeitos confessaram o furto. Diante dos fatos, todos foram levados 

à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 19h40. 


