Mg/l;

Paranavaí, 26 de Abril de 2021
23/04/2021

DIREÇÃO PERIGOSA / DESOBEDIÊNCIA / DIRIGIR SEM CNH
Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Jardim Renascer quando se
deparou com um veículo Fiat Punto vermelho, com placa de Curitiba, que ao perceber a
presença da GM, fez uma manobra perigosa. Nesse momento, a manobra perigosa
chamou a atenção da equipe, que tentou se aproximar, mas o condutor aumentou a
velocidade. A equipe iniciou um acompanhamento tático e deu ordem de parada diversas
vezes com dispositivos sonoros e visuais, mas o condutor ignorou e seguiu percorrendo
várias ruas em alta velocidade, inclusive cruzando ruas e avenidas de preferenciais. Em
um determinado ponto, o condutor perdeu o controle do veículo, subindo na calçada e
quase colidindo com um poste. Com apoio da Polícia Militar, foi feito um cerco em um
determinado ponto, mas o condutor seguiu em alta velocidade pela Avenida Heitor
Furtado sentido a BR-376. Ele cruzou em frente um caminhão para despistar as equipes
e, em alguns momentos, o condutor desligava os faróis do veículo para não ser visto. A
GM e a PM conseguiram localizar o veículo no Jardim Irene e foi feita a abordagem e
revista pessoal. Dentro do carro foi encontrado um copo de alumínio com bebida
alcoolica. O condutor, um homem de 18 anos, foi submetido a teste de etilômetro
(bafômetro) e o resultado foi de 0,32 mg/L. Por não possuir Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), e com base na forma da ocorrência, ele foi algemado para preservar a
integridade física da equipe e por receio de fuga. O veículo foi recolhido pela PM para o
pátio do Detran no 8º Batalhão por estar com pneus irregulares e tarjeta da placa
divergente do documento. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido à Delegacia de
Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia 23/04, às 23h40.

24/04/2021

FURTO QUALIFICADO
A Guarda Municipal recebeu
denúncia de que um cidadão de
estatura baixa e trajando
camiseta vermelha estava em
atividade
suspeita
no
cruzamento
da
Avenida
Salvador com a Rua Serafim
Afonso Costa. Segundo o
denunciante, o homem deixou
um objeto, aparentemente uma
TV, em um terreno baldio nas
proximidades. A equipe foi até o local e constatou que era uma TV de 55 polegadas. Com
as características do autor, a equipe iniciou um patrulhamento e conseguiu encontrar o
cidadão. Na revista pessoal, foi encontrado um canivete vermelho e dentro da bolsa
tinham vários objetos como um aparelho Xbox, dois controles e cabos. Indagado sobre o
fato, ele confessou que cometeu o furto e que é usuário de drogas. Ele levou a equipe até
o local do furto e lá foi constatado um arrombamento na janela do quarto. Os objetos
encontrados na bolsa do cidadão foram reconhecidos pela proprietária. Diante dos fatos,
o homem de 33 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu no dia 24/04, às 10h.

24/04/2021

CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
No dia 24/04, às 21h50, um homem compareceu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
para atendimento devido uma queda de moto. Ele se identificou com um nome de um
primo e não o seu verdadeiro. Após fazer a triagem e aguardar atendimento, ele foi
chamado para a consulta. A doutora de plantão perguntou seu nome e ele disse o
verdadeiro. Ao ser questionado pela doutora o motivo de estar outro nome na ficha, ele
disse que deu o nome de um primo porque tinha um problema. A doutora pediu para que
o guarda de plantão fosse informado da situação. Quando questionado, ele começou a
mostrar nervosismo. Foi solicitado apoio e consulta no sistema. Diante dos dados da
consulta e questionamentos, o próprio cidadão não sabia algumas informações
fundamentais da própria identificação. Nesse momento, ele tentou fugir da UPA, sendo
necessário uma abordagem para manter o mesmo sentado no exterior do prédio. Foi
solicitado apoio para condução à Delegacia de Polícia. Os pais do cidadão foram até a

UPA procurando notícias pelo filho acidentado e a mãe confirmou a identidade do filho. O
homem de 26 anos possuía mandado de prisão em aberto, por isso, foi levado à
Delegacia de Polícia para as devidas providências.

