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Paranavaí, 18 de Outubro de 2021

15/10/2021

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Uma equipe da Guarda Municipal  fazia  patrulhamento  pelo Jardim São Jorge quando
avistou uma pessoa em atividade suspeita. Os guardas deram voz de abordagem, mas o
homem não acatou e fugiu do local. A equipe foi atrás dele, mas ele foi perdido de vista.
Após realizar buscas pela proximidade, a GM avistou o suspeito novamente. Ao perceber
a presença dos guardas, o homem correu para uma residência que pertencia a sua mãe,
mas ele não tinha a chave da casa. Novamente foi dado voz de abordagem, mas ele mais
uma  vez  não  obedeceu  e  avançou  contra  a  equipe.  Foi  necessário  o  uso  de  força
moderada com dispositivo elétrico incapacitante para evitar injusta agressão física contra
a equipe. Logo após o uso de algemas, o homem de 21 anos foi encaminhado à UPA.
Após o atendimento, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. Foi constatado que contra este homem havia um mandado de prisão em
aberto, portanto, ele foi levado ao Setor de Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência
aconteceu às 17h38.

17/10/2021

DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA / RESISTÊNCIA

Uma equipe da Guarda Municipal  fazia patrulhamento  pela Avenida Heitor de Alencar
Furtado  quando  encontrou  uma  motocicleta  em  alta  velocidade  que  trafegava  pela
contramão.  A  mudança  de  direção  ocorreu  por  conta  de  uma  blitz  que  estava
acontecendo  nas  proximidades.  Foi  iniciado  uma  perseguição  com  sinais  sonoros  e
visuais com um pedido de parada, mas o motociclista ignorou o pedido de parada. O
homem seguiu trafegando pela via e cruzando várias preferenciais, encaminhando-se em
sentido ao Jardim Ipê. Ele seguia fazendo manobras de zigue-zague em frente a viatura,
no momento em que ao se aproximar de um cruzamento, o condutor fechou a viatura e
freou bruscamente, causando a colisão entre os veículos. Diante dos fatos, foi solicitado a
presença da Polícia Militar que prestou o devido apoio e lavrou o boletim de ocorrência.
Foi solicitada a presença do SAMU, que prestou os primeiros socorros. Posteriormente, o
homem foi levado à UPA. Após receber o atendimento médico, o homem de 31 anos foi
levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
16h45.


