Mg/l;

Paranavaí, 03 de Novembro de 2021

30/10/2021

TRÁFICO DE DROGAS
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pelo centro da cidade quando, nas proximidades do Terminal Rodoviário,
avistou um homem que dispensou algo no chão ao perceber a presença dos guardas. Foi
feita abordagem e a GM verificou que o material dispensado se tratava de nove porções
de substância análoga a crack (1,4 gramas). O homem de 37 anos foi levado à Delegacia
de Polícia para que fossem tomadas as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
19h30.

31/10/2021

TRÁFICO DE DROGAS
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pela Vila Operária quando visualizou um homem que demonstrava
nervosismo e dispensou algo no chão ao perceber a presença dos guardas. Na
abordagem, foi constatado que o homem possuía diversas porções de substância análoga
a crack e cocaína. Quando perguntado se havia mais drogas dentro da residência, ele
confirmou que sim. Com a devida autorização, a GM entrou na residência e encontrou
mais porções de drogas. No local, havia 28,5 gramas de crack, 28,6 gramas de cocaína,
um pouco mais de R$ 5 mil em notas diversas, 5 celulares e aproximadamente 10 kg de
fios de cobre. Diante dos fatos, o homem de 39 anos foi levado à Delegacia de Polícia
para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 1h10.

01/11/2021

TRÁFICO DE DROGAS
A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pelo Jardim Panorama quando foi abordada por uma pessoa que não quis
se identificar. A pessoa disse que tinha conhecimento sobre uma prisão de tráfico de
drogas no bairro e informou que a pessoa presa deixou o seu estoque de armazenamento
de entorpecentes sob a responsabilidade de outra pessoa. Com a denúncia e o endereço
do local, a GM foi em busca dos entorpecentes. Com a autorização da responsável da
casa, a GM entrou no local e fez uma busca no quarto de seu filho. Em cima do guarda-

roupas, foi encontrado uma mochila com dois tabletes de substância análoga a maconha
(1,1 kg). Diante dos fatos, a proprietária da residência foi convidada para acompanhar a
equipe como testemunha até a Delegacia de Polícia para apresentação da ocorrência,
pois seu filho não foi encontrado. A ocorrência aconteceu às 18h46.

02/11/2021

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para verificar um grupo de pessoas que
estava fazendo uso de entorpecentes na Praça dos Pioneiros. Com a denúncia anônima,
a GM foi até o local. Todo o grupo suspeitou demonstrava muita inquietação,
movimentação entre as mãos e aparentavam que algo estava escondido. Na revista
pessoal, foi encontrado com um dos abordados um recipiente com dois cigarros análogos
a maconha. A mulher de 22 anos confessou ser dela e que é usuária. Ela foi encaminha à
Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 20h45.

