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Paranavaí, 04 de Outubro de 2021
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TRÁFICO DE DROGAS
No dia 03 de outubro,
aproximadamente
às
9h30, uma mulher foi até a
base da Guarda Municipal
e
relatou
que
desembarcou
na
Rodoviária de Paranavaí e
ao
abrir
sua
mala
percebeu que havia alguns
tabletes de substância
análoga a maconha e
relatou que não era de sua
propriedade. Segundo a
mulher, sua mala teria sido trocada por uma de característica semelhante. Diante das
informações, a equipe foi até o guichê de vendas de passagens da empresa de ônibus
utilizada pela mulher. Segundo o atendente local, a mulher relatou ao desembargar que
teria uma mala de sua propriedade e que havia perdido o ticket que comprova que é sua,
mas como ela descreveu as características da mala, foi lavrado uma declaração e ela saiu
com a mala. No momento em que a GM estava em contato com a vendedora de
passagens da empresa da cidade de Loanda, na tentativa de localizar o proprietário da
mala, um homem chegou ao guichê da empresa (em Loanda) alegando ter uma mala e
apresentou o ticket com os números exatos daquela mala. Diante dos fatos, e em ação
conjunta com a Polícia Militar de Loanda, que foi até o Terminal Rodoviário, o homem (42
anos) foi detido e confessou ser o proprietário da mala e da droga. A equipe da GM foi até
a cidade de Loanda e conduziu o mesmo até Paranavaí, local onde começou a
ocorrência. Na Delegacia da Mulher, a mulher (20 anos) relatou que já havia feito outras
entregas de drogas para este homem e dessa vez receberia R$ 3,5 mil pelo serviço. A
mulher disse que faria a entrega da droga para uma pessoa que esperava em um carro
preto na Rodoviária, mas ao perceber a presença de outra equipe que fazia o
patrulhamento no local, ele saiu e tomou outro rumo. Foram apreendidos 4,9kg de
maconha. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

