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ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS
Uma equipe da Guarda Municipal fazia
patrulhamento pelo Jardim Renascer
quando visualizou um homem em frente
uma residência na Rua João Gomes de
Oliveira, um local já conhecido no meio
policial pelo fluxo de comercialização de
entorpecentes. Diante dos fatos, a equipe
deu voz de abordagem, mas ele começou a
fugir. Os guardas fizeram acompanhamento
e visualizaram uma pessoa de dentro da
residência arremessando dois pacotes de
plástico com substância análoga ao crack
(19 gramas). Foi realizado abordagem na
pessoa que dispensou a droga e a GM
identificou que era um adolescente de 15
anos. Foi acionado o Conselho Tutelar, já
que os pais não estavam presentes. Ao
revistarem a casa, os guardas ainda
encontraram uma porção com substância
análoga a maconha. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de
Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia 07/05, às 23h.

08/05/2021

DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE DECRETO
Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada via 153 para ir até uma lanchonete na Rua
Souza Naves para verificar uma denúncia de aglomeração. Ao chegar ao local, a equipe
constatou que o local estava realmente lotado com as pessoas aglomeradas e muitos
sem máscara. Diante dos fatos, o proprietário (homem de 28 anos) foi encaminhado à
Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. A ocorrência aconteceu no dia 08/05,
às 22h30.
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IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU ACESSÓRIO
Durante patrulhamento de rotina, a equipe
de motos da Guarda Municipal obteve
informação que, no Jardim do Sol, havia
ocorrido um disparado de arma de fogo. A
equipe foi até o local e constatou que em
uma casa estava acontecendo uma festa
com muita algazarra e os guardas
visualizaram diversos menores de idade
consumindo bebidas alcoólicas. Um
frequentador da festa, ao visualizar a
equipe, tentou esconder uma motocicleta
nos fundos da residência. Com a
permissão do morador, a equipe entrou
no quintal e constatou que a motocicleta
estava com sinal identificador adulterado,
pois o motor não pertencia a motocicleta
visualizada e a placa era de Rio Claro-SP. Ao indagar o frequentador, o mesmo afirmou
ser de sua propriedade, que por sinal era menor de idade. Ao realizar busca domiciliar,
com aval do morador, foi confirmado que na residência alguns menores estavam
consumindo bebida alcoólica. Dentro de um móvel foi localizado munição de revólver
calibre 22 intacta. Não foi localizado arma de fogo no local. Diante dos fatos, as nove
pessoas que estavam no local foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia 09/05, às 0h50.

09/05/2021

LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
No dia 09/05, às 22h45, a Guarda Municipal foi acionada para ir até a Rua Odinot
Machado, no Jardim Ouro Branco, para dar apoio ao SAMU que foi até o local para fazer
um atendimento, mas a equipe não estava conseguindo realizar o procedimento. Um
homem de 21 anos foi até a casa da sua mãe (mulher de 42 anos) e entrou em vias de
fato com seu tio, um senhor de 37 anos. Durante a briga, ele acabou agredindo sua mãe
com um soco no rosto, conforme informação passada pela própria mãe. Diante dos fatos,

a vítima foi encaminhada pelo SAMU até a UPA para receber atendimento médico. Os
demais foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

