Mg/l;

Paranavaí, 11 de Maio de 2020

10/05/2020

AMEAÇA
Após solicitação via CECOM (Central de Comunicação), a equipe da viatura 002 da
Guarda Municipal foi até a Rua Pioneiro Tonhão, no Jardim Simone, onde uma mulher
informou que seu ex-namorado estaria lhe ameaçando através de mensagens no
Whatsapp. Segundo ela, o ex-namorado estaria, inclusive, lhe mandando fotos de uma
arma e uma faca, e passando várias vezes em frente de sua residência, intimidando-a. A
mulher informou ainda que as ameaças estava acontecendo devido ao término do
relacionamento. A equipe da GM coletou mais informações sobre as características e
vestimentas que o autor estaria usando e fez patrulhamento nas proximidades. O home
foi encontrado na Rua Albino Ferracine. A solicitante e o autor das ameaças foram
conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

10/05/2020

CORRUPÇÃO ATIVA / DESACATO
TRANQUILIDADE / RESISTÊNCIA

/

PERTURBAÇÃO

DE

As equipes das viaturas 001 e 002 da Guarda Municipal foram acionadas através da
CECOM (Central de Comunicação) para atender uma ocorrência de perturbação de
sossego na Rua Tiradentes, Jardim São Jorge. Ao chegar no local, as equipes foram
orientar o proprietário da residência que estava visivelmente embriagado e começou a
desacatar os Guardas Municipais, chamando-os de “vagabundos”, “filhos da puta”, e
ameaçando as equipes, dizendo que mataria a todos se não fossem embora. O
proprietário da casa estava acompanhado de outros dois homens. Os três foram para
cima das equipes e foi necessário o uso de força moderada para contê-los. Diante dos
fatos, os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Já no camburão
da viatura, um dos homens disse para dois dos Guardas Municipais que era rico e teria
como resolver a situação de outra forma, antes de chegar na Delegacia. O homem foi
informado que iria responder pelo crime de tentativa de suborno (art. 333). Já na
Delegacia, o proprietário da casa continuou a ameaçar as equipes, dizendo que isso não

ficaria assim, e que na rua ia ser diferente. Novamente, foi necessário o uso moderado de
força para conter a situação.

11/05/2020

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE / MANOBRA PERIGOSA
Em patrulhamento pela Avenida Heitor de Alencar Furtado, a equipe da GM avisou um
veículo Golf (cor branca) que, ao abrir o sinal do semáforo, saiu acelerando e derrapando
com os pneus do veículo. A equipe realizou o acompanhamento tático e deu voz de
parada, via sinal sonoro, na Rua Humberto Campos (Jardim do Sol). Foi solicitado que o
condutor desembarcasse do veículo. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém foi
notado que o mesmo estava com um forte odor, olhos avermelhados e fala enrolada. Foi
solicitado o apoio de uma equipe da Polícia Militar para realizar o teste do etilômetro. No
sopro, o resultado da alcoolemia foi no valor de 0,57mg/l. Foram lavrados os autos de
infração e o motorista foi encaminhado às autoridades policiais para as providências
cabíveis.

