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Paranavaí, 20 de Junho de 2020
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EMBRIAGUEZ AO VOLANTE / DESACATO
Por volta das 21h30, durante patrulhamento pelo Jardim Morumbi, a equipe da viatura 001
da Guarda Municipal se deparou com um veículo Pálio prata, com placas de PirapozinhoSP, parado no meio da via bloqueando a passagem de outros veículos. A equipe
desembarcou para averiguar a situação e fez a consulta da placa do veículo via COPOM,
porém só constatou pendências administrativas. Ao se aproximarem, os Guardas
Municipais verificaram que havia uma pessoa dormindo dentro do veículo. Ao acordá-lo a
equipe pediu para que o condutor descesse do veículo por diversas vezes, mas a ordem
não foi acatada de imediato. Após alguns minutos, o condutor saiu do carro visivelmente
embriagado. Foi dada voz de abordagem e feita consulta sistêmica via COPOM, porém
não foi constatado em seu desfavor. A equipe tentou dialogar com o condutor, mas não foi
possível devido ao seu estado de embriaguez altíssimo e estar muito alterado. Os
Guardas Municipais também tentaram ajudar o cidadão a desbloquear a via, mas foram
atacados com palavras de baixo calão como “guardas de merda”, “vão me prender, seus
ladrões, folgados”. Mesmo assim, no intuito de ajudar o condutor, a equipe conseguiu o
contado de sua filha, que foi até o local e testemunhou os fatos. Logo em seguida chegou
uma viatura de uma equipe da ROTAM e, enquanto um dos Guardas Municipais foi falar
com a equipe da Polícia Militar, o condutor entrou no veículo e saiu em alta velocidade.
Foi realizado o acompanhamento tático por aproximadamente 500 metros, com sinal
luminoso e sirene ligada, dando sinal de advertência para que o condutor parasse o
veículo. A equipe logrou êxito na abordagem e deu voz de prisão ao motorista, que foi
encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil por embriaguez ao volante. Já na
Delegacia foi disponibilizado o teste do etilômetro, mas o condutor se recusou a fazer. Foi
lavrado o Auto de Infração e a habilitação do motorista foi apreendida. O veículo foi
liberado para um familiar habilitado que foi retirá-lo na Delegacia.

