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As Papiloscopistas foram marcadas na mensagem do grupo e então resolveram fazer a visita
surpresa. Várias viaturas foram até a casa de Dani, com as 3 Papiloscopistas, que levaram vários
presentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), como uma camiseta, uma máscara e vários adesivos,
todos com o brasão da PCPR.

VISITA DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
A menina Dani sonhava que um dia uma policial feminina a visitasse em sua casa.
Nessa segunda-feira (27/07) ela recebeu a visita da Polícia Civil do Paraná, com muitas viaturas,
unidades especiais e presentes.
No fim da tarde dessa segunda-feira (27/07) as Papiloscopistas haviam agendado a
visita com os pais da pequena Dani, tudo isso começou após a mãe de Dani, Melyssa Leite, ter
contado em um grupo do Facebook como a filha é apaixonada pela Polícia. "Ela sonha em ser
policial. Todas as noites pede em oração para que uma policial visite ela", escreveu a mãe no
grupo.

CONVIDADOS ESPECIAIS
As Papiloscopistas foram marcadas na mensagem do grupo e então resolveram
fazer a visita surpresa. Várias viaturas foram até a casa de Dani, com as 3 Papiloscopistas e
levaram vários presentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), como uma camiseta, uma máscara e
vários adesivos, todos com o brasão da PCPR.
Ainda tivemos os convidados especiais na visita, uma unidade da 5ª DPR de
Colombo e uma unidade especial do COPE, todos tiravam um fim de tarde encantador com a nossa
"minipolicial" admiradora da Polícia.

ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS
O aniversário dela foi no dia 08 de junho e a decoração da festa foi nas cores rosa e
preto, toda no tema da Polícia, a roupa que ela usava era preta, com boné escrito Police, até a vela
de 5 anos tinha uma minipolicial decorando. Ela fez um pedido antes de apagar a vela, que gostaria
de conhecer uma policial feminina vestida de roupa preta, então ontem (27/07) realizamos o seu
pedido.
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VÍDEO DA VISITA
Clique na imagem abaixo e veja o vídeo da visita e a entrega dos presentes da
Polícia Civil do Paraná na casa da Dani nossa "mini policial" honorária!
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