
 

 

 

 

Paranavaí, 20 de Outubro de 2020 

 

 

 

19/10/2020 

DIREÇÃO PERIGOSA / DROGAS PARA CONSUMO 

 

Por volta das 11h25, durante patrulhamento pelo Conjunto Geraldo Felipe, a equipe de 

motos da Guarda Municipal visualizou um homem empinando uma motocicleta em via 

pública, na Rua Ginez Romera. Foi realizado o acompanhamento tático e o condutor e o 

passageiro foram abordados. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da 

bermuda do passageiro uma lata e, dentro dela, um cigarro de maconha. Foi realizada 

consulta sistêmica e a motocicleta Honda Titan não tinha qualquer alerta de furto ou 

roubo, apenas pendências administrativas. Diante dos fatos, foi solicitado apoio via 

CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento) da viatura 01 da GM para 

encaminhar as partes para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O 

condutor foi enquadrado por direção perigosa e o passageiro por drogas para consumo. 

Na Delegacia, o cigarro de maconha foi pesado – 0,1 gramas.  

 

 

19/10/2020 

DIRIGOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL / DANO AO 

PATRIMÔNIO 

 

Durante patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves (Jardim Yara), por volta das 18h40, 

a equipe 002 da GM visualizou um Gol branco estacionado em uma garagem de frente 

para a rua, sendo que a grade da residência e um pilar de concreto estavam parcialmente 

destruídos. O mesmo veículo, aparentemente, também havia danificado uma camionete 

S10 prata. A equipe parou para verificar a situação quando avistou na calçada da 

residência ao lado uma mulher gritando com um homem, dizendo “Eu avisei. Eu avisei 

para você não sair de casa”. Neste momento, alguns vizinhos se aproximaram e relataram 

que o homem estava embriagado e tinha acabado de sair de um bar próximo. Segundo 

relatos dos vizinhos, ele pegou o Gol que estava que estava dentro de sua garagem, 

engatou a marcha ré, perdeu o controle do veículo e entrou na garagem do vizinho, 

gerando os danos verificados pela equipe da GM. O homem estava com forte odor etílico, 



 

 

dificuldade de se equilibrar e fala alterada. Indagado sobre os fatos, ele admitiu que 

estava bebendo e que teria tentado retirar seu carro da garagem, causando os danos no 

portão e na camionete do vizinho. A mulher que estava gritando na calçada foi identificada 

como sendo sua esposa. Ela confirmou que o marido havia bebido e disse ainda que 

tentou impedi-lo de retirar o veículo, sem sucesso. Desta forma, o homem foi conduzido 

até a autoridade policial de plantão para as devidas providências. Ele foi convidado a 

fazer o teste do etilômetro, cujo resultado foi de 1,48mg/l. 

 


