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Paranavaí, 18 de Julho de 2022

15/07/2022

TRÁFICO DE DROGAS

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento no Distrito de Sumaré quando visualizou um adolescente (16 anos) que
estava saindo de uma residência e assim que percebeu a presença da equipe, começou a
pedalar de forma mais rápida. Diante da suspeita, a equipe se aproximou para realizar
uma abordagem e o adolescente dispensou algo ao chão.  A equipe constatou que o
invólucro possuía cocaína (0,7 gramas). Na busca pessoal, a GM encontrou R$ 25 e um
invólucro com maconha (2,1 gramas).  Indagado sobre as drogas, ele disse que havia
acabado de comprar  na  mesma residência  onde os guardas viram ele sair  de  forma
suspeita. A equipe foi até o local e logo na entrada ouviu uma mulher dizendo para as
outras pessoas da casa: “esconde a droga que é a polícia”. Na casa havia duas mulheres
(35 e 20 anos), que informaram não existir nada de ilícito na residência. A GM realizou
busca  domiciliar,  autorizada  por  escrito  pela  responsável  da  residência,  e  encontrou
cocaína (20,9 gramas), balança de precisão e mais de R$ 500 em diversas cédulas e
moedas.  Questionadas  novamente,  ambas  confessaram  que  a  droga  foi  vendida  ao
adolescente por R$ 50. Diante dos fatos, todos foram levados à Delegacia de Polícia para
as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 21h40.

16/07/2022

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento pela Coloninha do Jardim São Jorge quando visualizou um adolescente
que  estava  saindo  de  uma residência  e  assim que  percebeu  a  presença  da  equipe,
começou a andar de forma mais rápida e olhava para trás a todo momento. Diante da
suspeita, a equipe se aproximou para realizar uma abordagem e encontrou duas porções
de cocaína e uma de maconha. Indagado onde ele teria comprado, o jovem informou que
comprou “onde vocês me viram saindo”. A equipe foi até o local e após a autorização de
busca domiciliar, foram encontradas porções de cocaína e maconha prontas para venda.
Diante dos fatos, o homem de 25 anos foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas
providências. A ocorrência aconteceu às 21h.



17/07/2022

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA

A Guarda Municipal  de Paranavaí foi  acionada para ir  até a Vila Paris,  pois segundo
informações do solicitante, seu filho estava muito agressivo e pegou uma faca, avançou
contra os familiares e ameaçou matá-los. Ao chegar ao local, o autor estava contido pelos
familiares. Segundo a mãe, seu filho faz uso de bebida alcoólica e fica agressivo. Diante
dos  fatos,  o  homem de  43  anos  foi  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para  as  devidas
providências. Na delegacia, ele continuou fazendo ameaças e dizendo que mataria a mãe
assim que saísse. A ocorrência aconteceu às 13h.


