Paranavaí, 21 de Agosto de 2020

20/08/2020

ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR
Por volta das 09h45, durante
patrulhamento pelo Conjunto
Tânia Mara, a equipe da
Guarda Municipal avistou
uma motocicleta vermelha,
modelo Honda Today, com
algumas partes danificadas
na carenagem e na seta. Foi
realizada a abordagem e, ao
conferir
o
motor,
foi
constatado que a numeração
de identificação havia sido
danificada (raspada). Diante
dos fatos, a equipe da
Guarda
Municipal
encaminhou a proprietária
(uma mulher de 36 anos)
juntamente
com
a
motocicleta para a Delegacia
de Polícia Civil para serem
tomadas
as
medidas
necessárias.

20/08/2020

INJÚRIA RACIAL / VIAS DE FATO / ADULTERAÇÃO DO SINAL
IDENTIFICADOR
Durante patrulhamento na Rua Soldado Eurico Martins (Conjunto Francisco Luiz de
Assis), a equipe da Guarda Municipal se deparou com um casal discutindo em via pública
com outros moradores do bairro, por volta das 18h30. A equipe foi acionada e, de pronto,

parou para atender os solicitantes. Enquanto eram colhidas as versões das partes, um
dos envolvidos xingou o outro de “macaco”, fato presenciado pelos Guardas Municipais.
Logo na sequência, todos entraram em vias de fato e proferiram diversas palavras de
baixo calão entre si. Diante dos fatos, foram conduzidas 5 (cinco) pessoas até a
Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis. Já na Delegacia, foi
realizada a conferência em uma motoneta Honda/Biz que estava com uma mulher
envolvida, e foi constatado que o veículo estava adulterado (o número do motor não
conferia com a placa e o chassi). Sendo assim, a Biz foi apreendida pela Guarda
Municipal.

20/08/2020

TRÁFICO DE DROGAS / DROGAS PARA CONSUMO
Por volta das 19h40, durante patrulhamento no
Jardim Canadá, a equipe da Guarda Municipal
avistou um homem que, ao perceber a
aproximação da viatura, tentou se evadir do local.
O homem, de 29 anos, foi contido pelos Guardas
Municipais. Foi dada voz de abordagem e, durante
a revista pessoal, foi encontrado um invólucro
contem 6,5 gramas de maconha no bolso do
abordado. Questionado sobre onde teria
conseguido a droga, o homem informou o
endereço da residência onde teria comprado o
produto. Ato contínuo, a equipe foi até o local
informado e, com consentimento e autorização do
morador, os Guardas Municipais entraram na
casa. No quarto de um rapaz de 17 anos, foram
encontradas duas pedras de crack, um invólucro
de crack, um invólucro de cocaína e sete porções
de maconha prontas para venda. Toda a droga
estava guardada em gavetas nos móveis do
quarto.
Os
produtos
foram
pesados
posteriormente, totalizando: 21 gramas de
maconha; 0,4 gramas de cocaína; e 3 gramas de
crack. No local também foi encontrada a quantia

de R$ 104,95 (cento e quatro reais e 95 centavos). Diante dos fatos, os dois indivíduos,
juntamente com o dinheiro e as drogas encontradas, foram encaminhados até a
Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Já na Delegacia, o menor de
idade fez constantes ameaças de morte aos Guardas Municipais.

