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Informativo: A voz do servidor

31 Anos

I Encontro dos
Prefeituráveis

,

Ocorrências atendidas e divulgadas pela BM

Lesão Corporal: No dia 28/10, às 8h10min, a
 guarnição da Brigada Militar foi despachada

pela Sala de Operações para atender ocorrência
de violência doméstica. No local, foi constatado
que a vítima tinha sido agredida por seu compa-
nheiro, o qual não se encontrava no local. A vítima
foi encaminhada ao hospital e posteriormente à
Delegacia de Polícia para registro.
Apreensão de Objeto: Às 8h50min do dia 28/10,
a  guarnição estava em patrulhamento ostensivo
na rua Bento Gonçalves, quando avistou um indi-
víduo carregando um botijão de gás. O homem
foi abordado e informou que encontrou o botijão
em uma lixeira próximo de uma árvore. Ele foi en-
caminhado à Delegacia de Polícia para registro.
Violar a Suspensão do Direito de Dirigir: No dia
28/10, às 16h30min, quando em policiamento os-
tensivo, a guarnição abordou o veículo Fiat/Palio e
constatou que o motorista conduzia o veículo com
o direito de dirigir suspenso, sendo encaminhado
à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.
Ameaça: Às 16h do dia 28/10, a vítima informou
que foi até uma loja de autopeças para realizar a
troca de um rolamento. E, que ao falar se tinha
possibilidade de ter seu dinheiro de volta o dono
do estabelecimento se alterou, e quando o mes-
mo estava indo embora pela ciclovia (antigos tri-
lhos) na esquina da rua Guararapes foi abordado
por três indivíduos em um veículo preto, os quais
começaram a ofender-lhe com palavras de baixo
calão, que lhe ameaçaram com uma faca. Diante
disso, a vítima abandonou a bicicleta a qual esta-
va e saiu correndo do local. Posterior, ao retornar
no local não localizou a bicicleta. O homem não
sabe o nome dos acusados.
Furto em Veículo: No dia 1º, às 20h20min, a Bri-
gada atendeu ocorrência de Furto em Veículo na
rua Cel Fernandes. A guarnição diligenciou até o

O SINDSERPI realizará no dia 10/

11/2020 às 20h, no Salão de Even-
tos desta Entidade o I Encontro de
Prefeituráveis com os candidatos do
PDT, PP e PL. O Encontro tem por
objetivo proporcionar a publicidade
das metas de governo e de respos-
tas aos questionamentos dos
anseios, dúvidas e necessidades no
que tange especificamente aos in-
teresses do Servidor Público. Con-
vidamos a todos para assistir o even-
to que será transmitido via Live pela
HGR através da página do
SINDSERPI no Facebook.

local para verificar a denúncia de que um homem
estava carregando um pneu pela ciclovia, entre as
ruas Luizinha Aranha e Frei Caneca. No local, os
policiais abordaram o suspeito carregando o pneu
aro 15, marca Scorpion. Em contato com a vítima,
ela reconheceu o pneu como sendo o estepe de
sua caminhonete. O acusado foi encaminhado ao
hospital e depois para a Delegacia de Polícia, onde
foi arbitrada fiança. A qual não foi paga, sendo la-
vrada Prisão em Flagrante e na sequência, o pre-
so encaminhado para o Presídio Estadual de Itaqui,
ficando à disposição da Justiça.
Perturbação do Sossego Alheio: No dia 2, às
3h40min, após várias ligações para a Brigada
Militar, informando que um veículo Corsa cor bran-
co, encontrava-se com som alto na Praça Cen-
tral, causando perturbação do sossego. O veícu-
lo foi localizado e o condutor identificado e
adotadas as medidas cabíveis. Foi lavrado Ter-
mo Circunstanciado ao acusado.
Resistência/Desobediência: Às 4h40min do dia
3, a guarnição de serviço, em policiamento os-
tensivo visualizou um indivíduo gritando em via
pública e atirando pedras nas casas. O homem
resistiu à ordem de abordagem da guarnição, di-
zendo que não iria ser revistado e não iria identi-
ficar-se, ofendendo a guarnição com palavras de
baixo calão. Foi necessário o uso moderado da
força e de algemas para conter o acusado, sen-
do encaminhado ao hospital e lavrado Termo Cir-
cunstanciado pelo crime de Resistência previsto
no art. 329 do Código Penal.
Furto Simples: No dia 3, às 16h58min, na Vila
Bonsucesso, a guarnição deteve o suspeito que
na oportunidade efetuou furto em uma farmácia,
que diante de imagens e características do mes-
mo, foi abordado e detido, sendo conduzido ao
Hospital e, após, à Delegacia de Polícia.

No início da tarde da terça-feira, 03, aconte-
ceu um acidente no acesso secundário da

Ponte Internacional da Integração, que também
dá acesso à Vila Leonel Brizola, em São Borja. O
repórter Eduardo Belmonte, da Empresa São
Borjense de Comunicações Ltda (ESBC), esteve
no local, e de acordo com informações da Briga-
da Militar, um automóvel Renault, com placas de
Itaqui, tentou ultrapassar um caminhão prancha
que carregava maquinários agrícolas. O condu-

Acidente envolve carro de itaquienses em São Borja
tor acabou se perdendo e o carro caiu em uma
vala. O automóvel ficou com a parte dianteira to-
talmente destruída, e várias avarias em outras
partes do veículo. Cinco pessoas estavam no
Renault, todos de Itaqui, o motorista e sua espo-
sa,  além de um homem, uma mulher e uma ado-
lescente. Todos ficaram com ferimentos. As víti-
mas foram atendidas pelo Samu e pela corporação
dos bombeiros e encaminhadas para o Hospital
Ivan Goulart. Fonte: facebook Rádio Cultura-SB


