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Paranavaí, 16 de Agosto de 2021

13/08/2021

DESOBEDIÊNCIA / DESACATO / DIREÇÃO PERIGOSA / LESÃO
CORPORAL / TENTATIVA DE HOMICÍDIO

A Guarda Municipal recebeu uma solicitação para prestar apoio ao Oficial de Justiça em
cumprimento de busca e apreensão de um veículo (Chevrolet S-10) no Jardim Morumbi.
Ao chegar ao local, o homem de 36 anos estava dentro do veículo e no momento em que
os guardas foram fazer a abordagem o mesmo arrancou bruscamente. O condutor jogou
o veículo para cima do guarda municipal, que estava com a mão na maçaneta e no
momento da arrancada sua mão ficou presa. O guarda foi arrastado por alguns metros e
logo veio ao chão. Com a queda, o guarda teve uma lesão no braço direito. Foi iniciado
acompanhamento tático com sinais sonoros e visuais pela Avenida Gabriel Esperidião. O
condutor desobedeceu às ordens de parada e seguia em alta velocidade fazendo
ultrapassagens pelo acostamento, colocando sua própria vida em risco e das demais
pessoas que trafegavam pelo local. Ao chegar no trevo do município de Guairaçá, o
homem começou a retornar ao município de Paranavaí. Foi solicitado a todo instante o
apoio das demais equipes da GM e também da Polícia Militar que fecharam o trevo de
acesso. O condutor visualizou a barreira e parou o veículo em frente a faculdade Fatecie.
Ele foi parado, abordado e preso. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para
as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 15h35.
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DESACATO
A Guarda Municipal recebeu uma solicitação para ir até o Jardim Santos Dumont, pois
segundo o solicitante havia um veículo estacionado em frente a sua residência impedindo
a entrada e saída de seu veículo. Ao chegar ao local, os guardas constataram o fato.
Durante o relato, a vítima disse que estava sendo ameaçada por um homem. Durante o
relato, um homem visivelmente alterado se aproximou da equipe gritando com a
solicitante. Esse homem de 43 anos era o proprietário do carro. Os guardas pediram que
ele aguardasse a vez dele de falar, mas o mesmo não acatava o pedido dos agentes.
Neste momento, o guarda foi até o veículo para lavrar as notificações cabíveis. A equipe
tentou explicar a situação para o proprietário do veículo, que durante a conversa tentou
dar chutes e socos em um dos guardas. Com a agressão ao guarda foi dado voz de
prisão para o agressor. Para contê-lo foi necessário uso progressivo da força, pois a GM
tentou verbalizar e acalmá-lo, mas por não conseguir foi usado o dispositivo elétrico
incapacitante para evitar mais agressões físicas contra a equipe. Depois de contido, ele
foi levado à UPA para retirada dos dardos. Após a liberação, ele foi encaminhado à
Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 15h46.
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DROGAS PARA CONSUMO
A Guarda Municipal recebeu uma solicitação anônima para verificar uma situação de
agressão física no Distrito de Sumaré. Segundo as informações da denúncia, havia um
homem agredindo sua mãe. A equipe foi até o local e em conversa com a suposta vítima,
a mãe do acusado informou que não houve nenhum problema com ela. A equipe da GM
percebeu que o homem de 30 anos que estava na casa ficou nervoso com a presença
dos guardas, que visualizaram em um dos bolsos do homem um invólucro. Foi feita uma
revista pessoal e localizado uma substância análoga a maconha de 2,6 gramas. Diante
dos fatos, o homem de 30 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 20h30.

