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DIREÇÃO PERIGOSA / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / DROGAS PARA
CONSUMO / EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
A equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de violência
doméstica. Ao chegar no Jardim São Jorge, local da ocorrência, os guardas conversaram
com a vítima que relatou que seu esposo lhe agrediu fisicamente e que com as duas
mãos pegou em seu pescoço tentando estrangulá-la. Segundo a vítima, ela chegou a
perder o ar por alguns momentos e as marcas do ato ficaram em seu pescoço. Além
disso, a vítima relatou que seu marido a segurou pelos braços e deu vários chutes. A
vítima só conseguiu se livrar do esposo quando seu filho chegou e empurrou o pai. Em
seguida, os dois correram para um dos quartos e se trancaram para se protegerem das
agressões. Após a agressão, o homem de 45 anos saiu de carro em alta velocidade. De
posse das informações e características, os guardas iniciaram um patrulhamento no
perímetro para deixar a família segura. A GM se deparou com o autor que, ao perceber a
presença da equipe, saiu bruscamente e quase atropelou um pedestre. A equipe no
intuito de abordá-lo deu sinais luminosos e sonoros, inclusive com ordem de parada,
porém o homem ignorou. Fugindo da equipe, ele subiu em canteiros da Avenida Heitor
Furtado, transitou pela contramão e acabou perdendo o controle da direção do veículo,
vindo a capotar o carro diversas vezes. A equipe prestou os primeiros socorros e logo foi
visto que ele estava consciente, mas preso nas ferragens. A GM acionou o Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar. Após ser retirado do veículo, o homem foi levado à UPA
para os cuidados médicos. Após a liberação médica, foi dado voz de prisão e o homem de
45 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Foi feito teste do
bafômetro com resultado de 0,55 mg/L. A esposa foi levada à Delegacia de Polícia para
representar contra o seu esposo por violência doméstica. A esposa também encontrou em
uma das gavetas da cozinha da casa substância análoga a cocaína (1,4g). A ocorrência
aconteceu às 21h30.
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DROGAS PARA CONSUMO
Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Jardim São Jorge quando
avistou um homem em atitude suspeita. Após a abordagem, o homem de 33 anos
apresentou dificuldade em falar e os guardas perceberam que ele estava escondendo
algo na boca. A GM encontrou oito porções de crack (1,4g). Diante dos fatos, ele foi
encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu às 1h50.
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PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO / TRÁFICO DE DROGAS
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pelo conjunto Francisco Luiz de Assis quando visualizou dois homens na
calçada em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, um dos homens
retirou da cintura uma arma de fogo e passou para o outro, que correu para o quintal e
arremessou a arma para a casa vizinha. Os dois (homens de 18 e 21 anos) foram
abordados e arma localizada pela equipe foi um revólver com munições intactas. Os
guardas conversaram com a moradora da residência para que fosse realizada uma busca
na residência. Foi feita uma vistoria e em um dos quartos os guardas encontraram um
homem (22 anos) que estava deitado e debaixo do colchão havia porções de maconha
(890g), crack (0,6g) e dinheiro (R$ 209). Todos foram levados à Delegacia de Polícia para
as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 22h15.

