Paranavaí, 13 de Agosto de 2020
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LEI 11.343 (NOVA LEI DE TÓXICOS) – ADQUIRIR, VENDER,
FORNECER OU PRODUZIR DROGAS - TRÁFICO
Por volta das 16h20, durante patrulhamento
pela Avenida Heitor Alencar Furtado,
próximo à Praça Espanha (antiga Praça dos
Expedicionários - Jardim São Jorge), a
equipe de motos da Guarda Municipal
visualizou uma pessoa já conhecida no
meio policial que, ao perceber a presença
da equipe, dispensou um cigarro artesanal
de maconha. A equipe flagrou a situação,
deu voz de abordagem e fez revista pessoal
no rapaz, de 18 anos de idade. Indagado se
possuía mais drogas, ele alegou que tinha
apenas maconha para venda em sua
residência. Mediante autorização assinada
por escrito, foi realizada busca domiciliar.
No quarto do rapaz foram encontrados
vários invólucros de maconha dentro de
uma sacola branca guardada na sapateira,
dentro de um capacete que estava no chão
e ainda em outra sacola que estava no
cômodo. Também foram encontrados dois
rolos de papel filme (usados para embalar
os entorpecentes) dentro da geladeira, e
uma faca usada para fracionar a droga, em cima do painel da televisão da sala.
Questionado se havia dinheiro proveniente de tráfico na casa, o jovem afirmou que não
tinha pois não havia vendido nada naquele dia. O rapaz relatou ainda que estava
traficando há cerca de um mês e que a droga apreendida lhe renderia um lucro de R$
300. No total, foram apreendidos 40 porções de maconha e um cigarro artesanal da
mesma substância (posteriormente pesado – 325 gramas). Diante dos fatos, o jovem e

todo o entorpecente e o material de produção encontrados foram entregues à autoridade
policial de plantão para as devidas providências.
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ARTIGO 65 DA LEI 9.605 – PICHAR OU POR OUTRO MEIO
COSPURCAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO URBANO

A equipe de motos da Guarda Municipal foi acionada por volta das 22h50 para atender a
uma denúncia anônima sobre situação de pichação de prédio público, próximo à
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Rua Miljutin Cogej). Ao chegar no local, a
equipe avistou duas pessoas do sexo masculino saindo rapidamente com uma lata de
tinta, um pincel e uma galão de tinta preta. Foi dada voz de abordagem e feita a revista
pessoal nos dois rapazes de 20 e 29 anos, não sendo encontrado nada de ilícito com
eles. Os Guardas Municipais verificaram que o muro da Receita Federal estava com
várias pichações e a tinta ainda estava fresca (escorrendo). Foi constado ainda que a tinta
da pichação era a mesma que os dois abordados estavam carregando consigo e suas
mãos estavam com marcas de tinta. Ao serem questionados, os dois rapazes
confirmaram que estavam fazendo as pichações. Os Guardas Boletins tiraram fotos do
local e encaminharam os dois jovens com o pincel e o galão de tinta até a Delegacia de
Polícia Civil para as providências cabíveis.

