Paranavaí, 8 de Agosto de 2020

07/08/2020

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Por volta das 19h40, durante
patrulhamento pela Rua
Takeshi Mitsuyasu (Jardim
Panorama), a equipe de
motos da Guarda Municipal
visualizou um indivíduo que,
ao ver a equipe, se evadiu
em velocidade usando uma
bicicleta. Ao ser alcançado,
foi dada voz de abordagem,
que não foi acatada. O rapaz
ainda investiu de forma
agressiva contra a equipe,
sendo necessário que os
Guardas
Municipais
fizessem uso do dispositivo
eletro-incapacitante
para
contê-lo.
Durante
a
abordagem, foi encontrada
uma
quantidade
considerável de maconha.
Foi então dada voz de prisão
ao rapaz, de 19 anos. O
suspeito e a droga foram
entregues na Delegacia de
Polícia Civil para as devidas
providências.
Já
na
Delegacia, a maconha foi pesada, totalizando 460 gramas.

07/08/2020

AMEAÇA / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / PORTE ILEGAL DE ARMA
BRANCA

A equipe de motos da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central de
Comunicação e Monitoramento) por volta das 23h30, para verificar uma solicitação na
Rua Carlos Gonçalves (Conjunto Geraldo Felipe). A solicitante informou que seu exconvivente foi até sua residência e fez ameaças a ela e seus vizinhos com uma arma
branca (faca). Já com a equipe da GM no local, a mulher disse que seu ex-marido ligou
para ela durante o dia dizendo que iria se vingar e que estava na rua em frente à casa,
mostrando uma faca para ela e seus vizinhos. Neste momento, seu filho chegou e, com a
ajuda dos vizinhos, conseguiu retirar a faca do suspeito, que se evadiu do local. Com
informações sobre as características do homem, a equipe da GM abordou o suspeito
próximo ao local, na Rua Arthur Treicher (Conjunto Francisco Luiz de Assis). Diante dos
fatos, a vítima (de 43 anos) manifestou interesse em representar contra o ex-marido. Ela e
o suspeito (de 46 anos) foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as
providências cabíveis.

