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Paranavaí, 06 de Julho de 2021 

 

05/07/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS / 

DESOBEDIÊNCIA 

A equipe de motos da Guarda Municipal fazia 

patrulhamento pela região central da cidade 

quando visualizou dois homens (um de 

bicicleta e outro a pé). Ao perceberem a 

presença da equipe eles tentaram mudar de 

direção. Os guardas deram voz de 

abordagem, porém, eles desobedeceram e 

começaram a fugir. A GM conseguiu abordar 

o homem que estava de bicicleta e com ele 

encontraram R$ 34, duas porções de 

substância análoga a maconha (2,7 gramas) 

e uma pedra análoga ao crack (sem peso). 

Em seguida, a GM também conseguiu 

abordar o outro homem que havia 

desobedecido a abordagem. Ao realizar uma 

busca no local inicial, os guardas localizaram 

no pé da árvore mais duas porções de droga análoga a maconha (6,2 gramas). Diante 

dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu no dia 05/07, às 19h10. 
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ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR 

 

A equipe da patrulha ambiental fazia trabalho preventivo pela Estrada Olaria, na zona 

rural, quando abordou um motociclista e em consulta sistêmica nada foi encontrado em 

seu desfavor. Ao consultar a placa da motocicleta foi constatado que a placa estava 

adulterada. Ao perguntar para o homem de 54 anos sobre essa situação ele disse que a 

placa é de uma outra motocicleta que ele possui. Os guardas verificaram que o chassi da 

motocicleta estava suprimido. Diante dos fatos, a equipe conduziu o homem até a 



 

 

Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia 05/07 

às 19h30. 

 

05/07/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS / 

DESOBEDIÊNCIA 

 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia 

patrulhamento pela Rua Santa Catarina 

quando um homem, que não quis se 

identificar, relatou que em uma 

determinado local nas proximidades 

havia pessoas envolvidas em tráfico de 

drogas e que uma grande quantia de 

drogas havia chegado naquele 

momento. A equipe foi até o local e 

uma senhora (mãe do adolescente de 

15 anos que revendia as drogas) 

recebeu os guardas e deu permissão 

que entrassem na casa e assinou o 

termo de autorização de busca 

domiciliar. Ao entrar no quarto do 

adolescente a GM encontrou 50 gramas 

de maconha, 0,79 gramas de haxixe, 22 

buchas de cocaína (0,32 gramas), R$ 

14, uma balança de precisão, um 

celular e um canivete. Ao ser 

questionado, o adolescente relatou que 

estava devendo uma quantidade em 

dinheiro para uma pessoa e é usuário de drogas. Para quitar sua dívida ele teria que 

guardar, esconder e repassar a droga a pessoa no dia seguinte. Segundo o adolescente, 

a droga veio do conjunto Ettore Giovine. Diante dos fatos, a equipe e a mãe do 

adolescente foram à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu no dia 05/07 às 23h. 

 

 


