
 

 

 

 

Paranavaí, 19 de Dezembro de 2020 

 

 

 

18/12/2020 

FURTO 

 

Por volta das 16h, a equipe 

03 da Guarda Municipal 

recebeu uma solicitação via 

telefone 153 da CECOM 

(Central de Comunicação e 

Monitoramento) para se 

deslocar até a Vila 

Operária. Por telefone, o 

solicitante informou que 

estava trabalhando e deixou 

sua carteira com 

documentos pessoais e 

dinheiro, e ainda um 

aparelho celular, dentro do 

veículo da empresa, quando 

um homem furtou os 

objetos e fugiu tomando 

rumo ignorado. No local, a 

equipe recebeu algumas 

informações sobre o autor 

e, com imagens do local, iniciou o patrulhamento na região. O autor do furto, um homem 

de 31 anos, foi localizado escondido em uma oficina mecânica e, com ele, foram 

encontrados os produtos furtados. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi 

encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima já estava aguardando e 

reconheceu seus pertences. 

 

 

 



 

 

19/12/2020 

LESÃO CORPORAL GRAVE 

 

Durante patrulhamento pelo Jardim Simone II, por volta das 12h25, uma equipe da 

Guarda Municipal foi abordada por transeuntes informando que havia um casal agredindo 

um senhor em via pública. Os Guardas Municipais se deslocaram até a Rua Amador 

Aguiar, onde foi visualizado um homem de 58 anos todo ensanguentado devido às lesões 

causadas por um casal que se encontrava há poucos metros da vítima. Foi solicitado 

apoio do Samu para levar a vítima até a Santa Casa, já que o homem apresentava 

ferimentos graves na região do rosto. A vítima foi acompanhada ainda por outra equipe da 

GM. Os autores se apresentavam muito agressivos, inclusive investindo contra os 

agentes da Guarda Municipal com socos e chutes, se recusando a obedecer às ordens da 

equipe. Sendo assim, foi necessário o uso moderado de força para contê-los e também o 

uso de algemas por receio de fuga e para resguardar a integridade física do casal e da 

equipe da GM. O homem (41 anos) e a mulher (32 anos) foram encaminhados até a 

Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. 

 


