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Paranavaí, 23 de Julho de 2021 

 

22/07/2021 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe de motos da Guarda Municipal recebeu informações de que um homem com 

mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia estava 

circulando no Jardim São Jorge. Segundo as informações, este homem precisa pagar 

uma pensão em torno de R$ 4,9 mil. Os guardas foram até o endereço onde foi informado 

que seria a casa dele e conseguiram êxito em localizá-lo. O homem foi levado ao Setor de 

Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu às 13h30. 

 

22/07/2021 

DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA 

A equipe da Guarda Municipal foi acionada para ir até a Avenida Militão Rodrigues de 

Carvalho, no distrito de Sumaré, onde segundo uma denúncia havia um homem alterado 

agredindo seus familiares. Ao chegar ao local, os guardas encontraram um homem de 46 

anos totalmente transtornado, gritando e ameaçando a equipe da GM com as seguintes 

palavras: “Não vai ficar assim, vocês não sabem com quem estão se metendo. Se 

precisar mata de novo, não tenho medo de ir pra prisão”. Por diversas vezes o homem 

colocou a mão na cintura dizendo que se precisar matar, ele mataria. Depois, ele partiu 

pra cima da equipe e tentou tirar algo da cintura. Os guardas precisaram de uso 

moderado da força para contê-lo. O objeto na cintura era um garfo de churrasco de 

aproximadamente 30 cm. Devido sua agressividade e resistência à prisão, o homem foi 

algemado. Segundo a família, ele saiu a tarde e voltou alterado, mas eles não sabiam se 

ele havia usado drogas e estavam com medo dele agredir a mãe que convive junto. O 

homem foi encaminhado à UPA devido escoriações no braço no momento da prisão. 

Depois disso, ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A 

ocorrência aconteceu às 17h50. 


