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Paranavaí, 21 de Julho de 2021

20/07/2021

DIREÇÃO PERIGOSA / DESOBEDIÊNCIA
A equipe da viatura 03 da Guarda
Municipal fazia patrulhamento pela
Rua Curitiba quando avisou um
homem
empinando
uma
motocicleta. Os guardas deram
ordem de parada, mas o condutor
não obedeceu e começou a fugir
pela contra mão colocando em risco
a segurança da equipe e de
pessoas que trafegavam pela rua.
Em um determinado ponto a GM conseguiu abordar o homem e identificou que a moto
possui pendências administrativas e o condutor não havia permissão para dirigir (sem
CNH). Diante dos fatos, o condutor foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu no dia 20/07 às 17h45.
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DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL / INJÚRIA RACIAL / PORTE ILEGAL DE ARMA
BRANCA
A Guarda Municipal recebeu uma
denúncia de que duas pessoas estavam
com arma de fogo tentando parar os
veículos que passam em determinado
local. Diante das informações, a equipe da
GM foi até as proximidades do Terminal
Urbano e na Rua Minas Gerais encontrou
duas pessoas com as características
descritas na denúncia. Foi dado voz de
abordagem, mas um dos homens não
acatou e começou a ameaçar a equipe dizendo “que se fosse preso as coisas não
ficariam dessa forma”. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e quando a equipe foi

algemá-lo, ele resistiu a prisão se batendo com os braços e impedindo que os guardas
colocassem a algema. Nesse momento ele também proferiu ofensas raciais contra um
dos guardas. Na revista pessoal, foi encontrado um simulacro de revólver e uma faca. Na
busca no local, foi encontrado um invólucro com 18,4 gramas de substância análoga a
maconha. Na consulta sistêmica, foi identificado que os dois já possuíam diversas
passagens policias. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia
para as devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia 20/07 às 22h45.

