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Paranavaí, 05 de Abril de 2021

01/04/2021

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS
A equipe de motos da Guarda Municipal fazia patrulhamento na Rua Assis Chateubriand,
no Jardim Santa Cecília, quando visualizou um homem que, ao perceber a aproximação
da equipe, de imediato começou a fugir. A equipe iniciou um acompanhamento tático e
visualizou dentro da residência pela porta da sala dois homens que ao verem os guardas
se desesperaram e tentaram esconder as drogas. Ao realizar a abordagem foi encontrado
oito pedras análogas ao crack com peso de 6,5 gramas, duas porções de substância
análoga a maconha que pesavam 7,1 gramas, R$ 400 em dinheiro e alguns objetos de
origem duvidosa. Diante dos fatos, um homem de 54 anos e uma mulher de 47 anos
foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu no dia 01/04, às 11h35.
03/04/2021

DESACATO / CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA /
CRIMES CONTRA SAÚDE PÚBLICA
Após solicitação pelo telefone 153 da Guarda Municipal, a equipe recebeu a informação
de que alguns indivíduos estavam fazendo uso de droga na praça central do Jardim
Morumbi. A equipe de motos foi até o local e ao fazer a abordagem viu que o homem de
27 anos não estava fazendo uso de máscara no local, mas estava consumindo bebida
alcoolica em praça pública, descumprindo os decretos do Município e do Estado. Durante
a abordagem, enquanto a equipe fazia os procedimentos e orientações, o homem
começou a desacatar a equipe e proferir palavras de baixo calão. Diante dos fatos, ele foi
encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência
aconteceu no dia 03/04, às 20h20.

03/04/2021

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Após solicitação pelo telefone 153 da Guarda Municipal, a equipe recebeu a informação
de que havia algumas pessoas fazendo o uso de narguilé em via pública. A equipe de
motos, com apoio de uma viatura, foram até a Rua Frederico Vermont, no Jardim Santos

Dumont, onde constataram vários pessoas sem uso de máscara e três aparelhos de
narguilé na calçada sendo usado de forma coletiva. Foi feita abordagem e revista pessoal
e nada de ilícito foi encontrado. Após uma varredura pelo local, foi localizado uma porção
de substância análoga a maconha. Com a permissão da proprietária da residência, os
guardas encontraram no quarto mais uma porção da mesma substância que pesava
aproximadamente 6 gramas. Questionados de quem era a droga, a mulher de 25 anos
disse que era dela. Os narguilés foram recolhidos e encaminhados para o setor
competente para as devidas notificações. Diante dos fatos, foram encaminhados à
Delegacia de Polícia os responsáveis para as providências cabíveis. A ocorrência
aconteceu no dia 03/04, às 21h50.

