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CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento nas populares do Jardim Sumaré
quando avistou duas pessoas que, ao visualizarem a viatura da GM, tentaram fugir. Os
guardas conseguiram pegar um homem de 25 anos e em consulta sistêmica foi
constatado um mando de prisão em aberto por roubo. Diante dos fatos, ele foi preso e
entregue ao Setor de Carceragem Temporária (Secat). A ocorrência aconteceu no dia
14/05, às 21h20.

15/05/2021

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Uma
equipe
da
Guarda
Municipal
fazia patrulhamento
pelo Jardim São
Jorge quando avistou
duas pessoas que,
ao visualizarem a
viatura da GM, um
deles dispensou um
invólucro de plástico
no chão. A pacote foi
recolhido pela equipe
e foi identificado como substância análoga a maconha (24,5 gramas). Ao indagá-los sobre
a substância encontrada, um dos abordados, um jovem de 17 anos, assumiu ser o
responsável pelo entorpecente. Diante dos fatos, ele foi encaminhado junto com a sua
mãe à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu no dia
15/05, às 0h30.

15/05/2021

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS
Uma equipe da Guarda Municipal
fazia patrulhamento pela Rua João
Gomes de Oliveira, no Jardim
Renascer, quando se deparou com
um indivíduo saindo de uma
residência em atitude suspeita. Ao
ver a viatura da GM, o homem
demonstrou muito nervosismo e
após receber a voz de abordagem
jogou um invólucro no chão e saiu
correndo para dentro de uma
residência (já conhecida no meio
policial por ser abandonada,
porém, utilizada para tráfico de
drogas e prostituição. Em ato
contínuo, devido a desobediência
da ordem de parada, a equipe
pegou o invólucro e logrou êxito
em abordar o homem dentro da
residência e outro que estava no
local fazendo uso de cocaína. Foi dado voz de abordagem aos dois homens (21 e 22
anos de idade). Na revista pessoal e na consulta sistêmica nada de ilícito foi encontrado.
Porém, foi encontrado em seus desfavores passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Foi feita a varredura pelo quintal da residência e os guardas encontraram vários
embrulhos com maconha, crack, cocaína e uma quantia em dinheiro de R$ 178. Indagado
sobre o motivo de estar na residência o homem de 22 anos disse que foi ao local para
comprar drogas. Depois, confessou que que ele era o dono da residência e o responsável
pela “boca de fumo”. Foi encontrado 4,4 gramas de maconha, 0,6 gramas de cocaína e
0,3 gramas de crack. Os dois homens assumiram serem donos da droga e que venderiam
posteriormente. Foi dado voz de prisão para os dois e eles foram encaminhados à
Delegacia de Polícia para as devidas providências. Foi necessário uso de algemas para
garantir a integridade da equipe e pelo receio de fuga, já que os dois estarem alterados
pelo uso de drogas. A ocorrência aconteceu no dia 15/05, às 21h44.

