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Paranavaí, 24 de Fevereiro de 2021

23/02/2021

MAUS TRATOS / CRIMES CONTRA PESSOA
Durante patrulhamentos, a equipe da Guarda Municipal foi abordada por algumas
pessoas no Jardim São Jorge, que relataram que eu uma residência havia uma criança
sendo mantida amarrada por alguns dias. Os guardas foram até a residência informada e
constataram o fato. A criança estava debruçada no chão com o tornozelo amarrado por
um fio e a outra ponta estava amarrada no muro do quintal. A mãe da criança relatou aos
agentes que amarrou o filho para ele não ficar na rua e que os pais dela também a
deixavam amarrada quando criança. Além disso, os guardas também encontraram
marcas de agressão nas costas e braços da criança. Diante dos fatos, a mãe foi
conduzida à Delegacia de Polícia para as devidas providências.
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DIREÇÃO

PERIGOSA
A Guarda Municipal recebeu diversas solicitações anônimas via central 153 de que um
homem estava agredindo uma mulher em via pública. A viatura da GM foi até o endereço
informado e ao chegar ao local se deparou com um veículo vindo para cima dos agentes
e em seguida fugindo em alta velocidade. As equipes fizeram o acompanhamento tático e
deram ordem de parada com sinais luminosos e sirene, mas o condutor continuou fugindo
em direção a uma estrada rural, nas proximidades do pesqueiro Fonte Luminosa. Pouco
tempo depois, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu em uma árvore, mas
rapidamente desceu do carro e fugiu a pé pela mata. Durante o acompanhamento foi
solicitado o apoio da Polícia Militar, que também realizou buscas no local, mas não
conseguiu localizar o homem. A vítima, uma mulher der 23 anos, havia lesões pelo corpo.
Segundo ela, no dia anterior, seu ex-convivente (homem de 26 anos) tentou enforcá-la
com uma corda em um canavial. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à Delegacia de
Polícia para registrar o boletim de ocorrência. O veículo foi apreendido e levado para o 8º
Batalhão de Polícia Militar.

