Paranavaí, 2 de Setembro de 2020
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DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Durante patrulhamento no Conjunto Francisco Luiz de Assis, por volta das 10h, a equipe
de motos da Guarda Municipal visualizou um indivíduo em atitude suspeita. Ele estava
segurando um invólucro nas mãos e, ao perceber a aproximação da equipe, empreendeu
fuga. O homem, de 26 anos, foi abordado na sequência e, com ele, foi encontrado um
invólucro contendo 1,5 gramas de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o
rapaz foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Já
na Delegacia, o indivíduo confessou ser um dos autores do furto de fio de iluminação
público ocorrido na Rua Tamboara. Segundo o rapaz, ele trocou a fiação por 20 gramas
de crack.
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TRÁFICO DE DROGAS / CRIME AMBIENTAL / MAUS TRATOS A
ANIMAIS / DESOBEDIÊNCIA

Por volta das 13h, após receber uma denúncia anônima sobre intenso tráfico de drogas e

troca de entorpecentes por fios de cobre, os Guardas Municipais realizaram
patrulhamento no Jardim Matarazzo, onde visualizaram um indivíduo em atitude suspeita
em frente à uma residência. Com a tentativa da equipe da GM em abordá-lo, o rapaz
empreendeu fuga e arremessou um invólucro de cor branda no quintal da residência. O
indivíduo foi abordado na sequência e, com ele, foram apreendidas 0,3 gramas de
cocaína, 9,1 gramas de maconha, outra porção de 115,4 gramas de maconha e 3,5
gramas de crack. Com o rapaz, de 21 anos, também foram apreendidos R$ 53,70, dois
celulares e material para embalo das drogas (uma faca com resquícios de maconha). A
GM acionou apoio do canil do 8º Batalhão, porém nenhuma outra substância ilícita foi
encontrada. No local havia ainda diversas gaiolas com 17 pássaros nativos de raças
diversas. A Polícia Ambiental de Umuarama foi acionada e fez a apreensão dos pássaros.
Também foram encontrados outros animais em situação de maus tratos, sendo acionada
a Vigilância em Saúde para os devidos procedimentos. Diante dos fatos, o rapaz foi
encaminhado até a autoridade policial de plantão e apresentado, junto com todo material
apreendido, para as providências cabíveis.

