Mg/l;

Paranavaí, 30 de Agosto de 2021

28/08/2021

ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO
MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL

A Guarda Municipal recebeu uma denúncia para verificar uma possível atividade suspeita
nas proximidades do Setor de Carceragem Temporária (Secat). Segundo informações,
três pessoas estavam tentando jogar algo para dentro da cadeia pública. Em
patrulhamento pelo local, a GM visualizou um carro com três pessoas que chamou a
atenção da equipe. Foi dado voz de abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado na
busca pessoal. Já no interior do carro, foi encontrado uma bolsa com onze celulares
dentro, além de 100 pacotes de fuma galo, um alicate e uma corda de aproximadamente
2,5 metros. Ao questionarem os abordados sobre os objetivos, eles confessaram que
foram para jogar no pátio do mini presídio a pedido de um detento. Eles não souberam
informar o nome do detendo, mas informaram que receberia R$ 5 mil pelo serviço. A
Polícia Militar deu apoio a GM. Diante dos fatos, foram encaminhados à Delegacia de
Polícia para as devidas providências os três homens (um de 25 anos e dois de 17 anos).
A ocorrência aconteceu às 5h.

28/08/2021

CONDUZIR

VEÍCULO

COM

CAPACIDADE

PSICOMOTORA

ALTERADA / DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO EM ACIDENTE
COM VÍTIMA / DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Jardim das Américas quando
um carro em alta velocidade passou pela equipe. Dentro do carro estavam quatro

pessoas e havia cheiro de pneu queimado, levantando suspeita. Um veículo se aproximou
da viatura e a pessoa afirmou que aquele carro havia se envolvido em um acidente com
uma motocicleta na Avenida Militão Rodrigues de Carvalho, mas deixou a vítima no local
sem prestar socorro (em estado aparentemente grave). O veículo foi acompanhado pela
equipe que conseguiu realizar a abordagem. O condutor não possuía habilitação e havia
feito uso de bebida alcoolica, sendo aferido o bafômetro em 0,72 mg/L. Na revista pessoal
nada de ilícito foi encontrado, mas dentro do carro a GM encontrou bebidas alcoolicas e
um tubo de cor transparente com uma quantidade de entorpecente aparentando ser
análoga a maconha (pesado na Delegacia – 0,7g). Um dos abordados assumiu ser o
dono do entorpecente e disse que usuário. No local do acidente, a vítima já estava sendo
atendida pelo SAMU. A médica do SAMU afirmou que a vítima teve fratura exposta na
perna esquerda e perdia muito sangue. A vítima também fraturou seu braço direito e
dedos da mão esquerda, encontrando-se em estado gravíssimo. Segundo uma
testemunha (sem grau de parentesco com ambos) que visualizou todo o acidente, que
transitava atrás do veículo causador do acidente, este veículo saiu ultrapassando três
carros em faixa contínua e veio a colidir frontalmente com a motocicleta. Foi dado voz de
prisão ao condutor do veículo (homem de 28 anos) e ao detentor da droga (homem de 22
anos). Foi necessário o uso de algemas devido a alteração dos dois homens. A
ocorrência aconteceu às 20h.

29/08/2021

CONDUZIR

VEÍCULO

COM

CAPACIDADE

PSICOMOTORA

ALTERADA
Durante blitz realizada no cruzamento das avenidas Domingos Sanches e Mauá, no
Jardim Morumbi, em uma das abordagens a Guarda Municipal encontrou um condutor
que não havia habilitação para dirigir e estava aparentemente embriagado, dizendo coisas
sem sentido e com dificuldade para falar e ficar em pé. No teste do bafômetro, foi
registrado 0,67 mg/L. Diante dos fatos, o condutor (homem de 64 anos) foi levado à
Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 17h.

