
 

 

 

 

Paranavaí, 23 de Maio de 2022 

 

 

 

20/05/2022 

DANO / LESÃO CORPORAL / DESACATO / INJÚRIA RACIAL 

 

Após receber várias ligações informando sobre um homem bastante agressivo na Rua 

Josias Soares de Lima (Jardim São Vicente), a equipe da ROMU da Guarda Municipal foi 

acionada via CECOM (Central de Comando) por volta das 19h10 para verificar a situação. 

Segundo as informações iniciais, o homem teria danificado o portão de uma residência 

com pontapés e arremessando diversas pedras. No local, o dano foi constatado pela 

equipe e, mediante o interesse do denunciante de representar criminalmente, foi realizado 

patrulhamento nas proximidades. O homem foi localizado a aproximadamente 100 metros 

do local da ocorrência. Ele estava deito no meio da Avenida Tancredo Neves, em maio a 

vários veículos que passavam pela rua. O homem tinha um corte nos lábios e um ralado 

na face. Quando a equipe tentou retirá-lo do meio da avenida, ele se recusou, sendo 

necessário o uso de força moderada para contê-lo. Neste momento, o indivíduo passou a 

desacatar a guarnição, gritando em alto e bom som: “Sai daqui seus vermes de merda”. 

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e, para resguardar sua integridade física e a 

integridade da equipe, foi realizado o emprego de algemas. Ainda foi constatado que o 

acusado havia lesionado o punho da vítima. Sendo assim, o homem (de 20 anos) 

juntamente com a vítima, foram apresentados à autoridade policial de plantão para as 

devidas providências. Já na Delegacia, o acusado ainda proferiu palavras de injúria racial 

a um dos Guardas Municipais. 

 

 

 



 

 

20/05/2022 

MAUS TRATOS A ANIMAIS 

 

Por volta das 19h30, a Guarda Municipal 

recebeu uma informação anônima de uma 

pessoa dizendo que avistou um cachorro de 

pequeno porte totalmente debilitado, sem 

condições de andar, no “lixão” da da Vila 

Operária e que acreditava que o animal 

havia sido abandonado no local. A equipe 

da Patrulha Ambiental da Guarda Municipal 

se deslocou até o endereço, onde constatou 

o fato. Em conversa com trabalhadores 

autônomos nas proximidades, a GM foi 

informada que um caminhão teria 

abandonado o animal naquelas condições, sem qualquer tipo de alimento ou meios para 

se proteger do frio. Diante da situação, foi realizado contato com a SPAP (Sociedade 

Protetora dos Animais), que autorizou o recolhimento e encaminhamento do animal para 

atendimento clínico veterinário. Sendo assim, a equipe da Guarda Municipal fez o 

recolhimento e encaminhamento do animal. 

 

 

21/05/2022 

VEÍCULO RECUPERADO / DANO QUALIFICADO / OMISSÃO DE 

SOCORRO 

 

Por volta das 00h40 a equipe da ROMU 

da Guarda Municipal foi acionada via 

CECOM (Central de Comando) para 

verificar uma informação anônima sobre 

uma camionete branca executando 

manobras bruscas em frente à Praça da 

Xícara. A equipe se deslocou até o local 

e, ao perceber a presença da Guarda 

Municipal, o motorista da camionete S-10 

acelerou abruptamente. Foi dada voz de 

parada, que não foi obedecida pelo 

condutor. Iniciou-se assim o 



 

 

acompanhamento tático, com sinais audiovisuais ligados. Já na Rua Guerino Pomin 

(Jardim Monte Cristo), o veículo seguiu sentido à rodovia BR-376, onde o motorista 

acabou perdendo o controle e colidiu contra a mureta divisora da pista. Quando a GM 

desembarcou da viatura, o condutor da camionete (um homem, usando blusa vermelha) 

fugiu correndo por um matagal e não foi mais localizado pela equipe. Dentro da camionete 

estavam duas mulheres com vários ferimentos causados pelo acidente. De imediato 

foram acionadas as equipes de resgate do SAMU e a Polícia Rodoviária Federal. Durante 

consulta sistêmica do número do chassi da camionete, foi constatado que o veículo havia 

sido roubado na cidade de Ortigueira-PR, onde dois criminosos armados renderam a 

vítima e levaram a camionete. A Carteira de Habilitação (CNH) do condutor que fugiu do 

local, foi encontrada dentro do veículo. As duas mulheres foram atendidas e 

posteriormente levadas a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. As 

duas disseram ter conhecido o motorista naquela noite e pegaram um carona com ele. 

Elas também reconheceram pela foto da CNH que o motorista da camionete era o mesmo 

homem que fugiu do local do acidente. 

 

 

21/05/2022 

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR 

 

Por volta das 20h30, durante 

cumprimento de Ordem de Serviço no 

Jardim Morumbi, a equipe da ROMU 

da Guarda Municipal se deparou com 

uma motocicleta que estava em cima 

da calçada com as chaves na ignição, 

sem retrovisores, com a placa 

inclinada e danificada (típica de moto 

usada para “empinar”), chamando a 

atenção da equipe para uma busca 

mais minuciosa. Foi constatado que o 

chassi não pertencia à motocicleta. 

Neste momento, um rapaz chegou 

dizendo que o veículo era de sua propriedade. Diante dos fatos, o rapaz de 22 anos foi 

encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta, para as 

devidas providências. 

 


