
 

 

 

 

Paranavaí, 24 de Outubro de 2020 

 

 

 

23/10/2020 

RECEPTAÇÃO 

 

Por volta das 12h15, durante patrulhamento no Terminal Urbano, a equipe de motos da 

Guarda Municipal visualizou um homem de posse de uma bicicleta, que foi reconhecida 

pela equipe como sendo produtor de um furto ocorrido na área central da cidade no dia 21 

de outubro. Em ato contínuo, o homem de 45 anos foi abordado e posteriormente 

encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a bicicleta. Na Delegacia, a 

vítima reconheceu o seu meio de transporte e o autor do furto. 

 

 

23/10/2020 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

De posse da informação de que havia um mandado de prisão em aberto contra um 

homem no Jardim Morumbi, a equipe da Guarda Municipal se deslocou até o endereço 

indicado por volta das 17h40 e localizou a pessoa no local. Ele foi informado sobre o 

mandado em seu desfavor e conduzido até o SECAT (Setor de Carceragem Temporária) 

na Delegacia de Polícia Civil. 

 

 

23/10/2020 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / LESÃO CORPORAL / AMEAÇA 

 

Após receber uma solicitação via CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento) por 

volta das 21h20, a equipe da viatura 001 da Guarda Municipal se deslocou até o Conjunto 

Geraldo Felippe, onde a solicitante e sua mãe haviam sido agredidas por seu marido. 

Com a chegada da equipe, a mãe confirmou os fatos e disse à equipe que o genro pegou  

uma faca dizendo que iria matar a esposa e depois se matar. A todo momento ele a 

xingava de “vagabunda” e “biscate” e em seguida partiu para cima dela. Foi necessário 



 

 

que a mãe da solicitante intervisse, momento em que também foi agredida ao tentar tirar a 

faca do genro. Ela foi agarrada pelo pescoço e ficou com marcas de agressão. Ainda 

segundo a mãe da solicitante, o genro quebrou seu aparelho celular Gran Prime branco. 

Diante dos fatos, foi realizada a abordagem ao acusado, que ainda estava no local. Foi 

dada voz de prisão e o homem foi encaminhado, juntamente com a faca e as vítimas, até 

a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Foi necessário o uso de 

algemas para garantir a integridade física do acusado e da equipe da GM. 

 

 

23/10/2020 

FURTO 

 

Por volta das 23h55, a viatura 001 da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central 

de Comunicação e Monitoramento) para comparecer na Rua Amador Alves de Oliveira 

(Jardim Três Marias) onde uma equipe da empresa Garra Sistema de Segurança 

informou que estava de posse de um homem que teria praticado furto na Escola Municipal 

Hermeto Botelho. Com a chegada da Guarda Municipal, o homem foi identificado e de 

imediato afirmou que teria furtado um lâmpada eletrônica fluorescente Ouroluz e um 

tapete pequeno peludo da escola. De posse das informações, a equipe da GM foi até a 

escola juntamente com a supervisora e fez uma vistoria para verificar se algo mais havia 

sido levado. Porém, não foi notada falta de mais nenhum item. Diante dos fatos, o autor 

do furto, os produtos furtados e a supervisora da escola foram encaminhados até a 

Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Foi necessário o uso de algemas 

para garantir a integridade física do acusado e da equipe da GM. 

 


