Paranavaí, 27 de Julho de 2020

25/07/2020

ADULTERAÇÃO
AUTOMOTOR

DE

SINAL

IDENTIFICADOR

DE

VEÍCULO

Por volta das 12h45, durante
patrulhamento pela Avenida
Heitor de Alencar Furtado,
esquina
com
Avenida
Humberto Brunning (Jardim
Santos Dumont), a equipe
da viatura 02 da Guarda
Municipal avistou um veículo
suspeito, sendo um Voyage
preto
com
targeta
de
Londrina-PR.
Durante
consulta
sistêmica,
constatou-se que se tratava
de um veículo clonado, com
registro de Boletim de
Ocorrência junto à Polícia
Civil. A equipe da Guarda
Municipal teve êxito em
abordar o motorista na
Avenida Heitor de Alencar
Furtado, esquina com a Rua Luiz Spigolon (Jardim Alvorada). O condutor e o passageiro
foram identificados e, após verificação, foi constatado que a placa traseira do carro estava
com o lacre violado e ambas as placas eram “frias”. Ainda em consulta do número do
chassi do veículo, foi verificado que o carro havia sido furtado no estado de São Paulo no
ano de 2018. Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram apresentados à autoridade
policial de plantão para as devidas providências.

26/07/2020

INJÚRIA / PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
A equipe da viatura 02 da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central de
Comunicação e Monitoramento) por volta das 11h20 para se deslocar até a Rua
Francisco Alves do Nascimento (Jardim Aeroporto), onde, segundo a solicitante, seu exmarido estaria em frente da residência perturbando a tranquilidade. Segundo a mulher, o
homem bateu na grade de seu portão, vindo a danificá-la. Com a chegada da equipe no
local, a solicitante afirmou ainda que foi ofendida com palavras de baixo calão. O homem
tentou se evadir do local, mas foi posteriormente abordado pela equipe da GM. Foi
constatado também que a vítima possuía medida protetiva contra seu ex-convivente.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as
providências cabíveis.

