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Paranavaí, 6 de Junho de 2020
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LEI 11.343, ART. 33 E ART. 28
Por volta das 16h, a equipe 002 realizava patrulhamento pela Rua Antônio Erédia Molina
(Jardim Ipê), quando avistou uma pessoa saindo de uma residência já conhecida no meio
policial como ponto de venda de drogas. Foi dada voz de abordagem ao rapaz, que se
identificou e, durante busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua casa duas
embalagens de plástico aparentando ser crack (pesado posteriormente - total de 0,3
gramas). Questionado sobre onde tinha adquirido o produto, o rapaz informou que tinha
comprado de uma mulher na residência de onde tinha acabado de sair. Ele ainda disse
que na residência havia várias pessoas que estariam embalando drogas para comércio.
Diante dos fatos, a equipe da Guarda Municipal solicitou o apoio da Polícia Militar e a
equipe da ROTAM compareceu ao local. As duas equipes foram até a residência e
encontraram a moradora e solicitaram a permissão para realizar uma busca domiciliar. A
busca foi autorizada por escrito pela moradora. Foi solicitado então apoio de mais uma
viatura da Polícia Militar com uma policial feminina, já que havia várias mulheres no local.
Antes de realizar a busca domiciliar, foi feita a busca pessoal e identificação das cinco
pessoas que estavam na casa. No bolso da calça de uma delas foi encontrado um
invólucro com substância aparentando ser cocaína (pesada posteriormente – 1,0 gramas).
Na sequência foi realizada a busca domiciliar. Em cima da mesa da cozinha foram
encontradas 5 porções de maconha (pesadas posteriormente – 3,3 gramas). Ainda foi
realizada busca pela casa com apoio da equipe do canil. No quarto da moradora da casa
ainda foi encontrado um total de R$ 109,00 em notas trocadas, uma cédula de 5.000
guaranis e um canivete com vestígios de entorpecentes. Toda a abordagem e busca foi
acompanhada pelo advogado da moradora. Terminadas as buscas, a dona da casa e
mais uma mulher foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil para as
providências cabíveis.
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DROGAS PARA CONSUMO
Por volta das 17h, durante patrulhamento pela Rua Marechal Cândido Rondon, próximo à
Santa Casa de Paranavaí, a equipe da Guarda Municipal avistou um jovem caminhando
na calçada. Ao avistar a viatura, o rapaz demonstrou nervosismo. Foi dada voz de
abordagem e feita busca pessoal. No bolso de trás de sua calça foram encontradas
porções e cigarros artesanais de maconha (pesados posteriormente – 15,09 gramas). O
rapaz foi identificado e relatou ser usuário de drogas. Diante dos fatos, ele foi
encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

