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Paranavaí, 01 de Fevereiro de 2021 

 
 

29/01/2021 

MAUS TRATOS DE ANIMAIS 

A equipe da Guarda Municipal fazia      
patrulhamento pelo Distrito de Sumaré     
quando avistou um cachorro amarrado     
na calçada com uma corda, sem água e        
sem comida. Os guardas verificaram     
que o animal estava com diversas      
feridas. Imediatamente a equipe de     
zoonoses foi acionada e o proprietário      
foi encaminhado à Delegacia de Polícia. 

 

 

 

 

 

 

 

29/01/2021 

DESACATO 

A equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo conjunto Ettore Giovine quando            
passou a ser desacatada sem motivo aparente por um homem de 20 anos. Foi dado voz                
de abordagem ao mesmo, que desobedeceu e começou a pular os muros para fugir. A               
equipe solicitou apoio de mais uma viatura para cercar o rapaz. Com a ajuda de               
moradores do bairro que denunciaram a localidade do indivíduo, os guardas encontraram            
o rapaz que tentou novamente fugir, mas não conseguiu. Diante dos fatos, o mesmo foi               
conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. 

 

 

 



30/01/2021 

DESACATO / AMEAÇA / DROGAS PARA CONSUMO 

A equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pelo Distrito de Sumaré quando se             
deparou com cinco indivíduos que ao perceberem a viatura da GM começaram a gritar e               
um deles demonstrou muito nervosismo. Foi dado voz de abordagem para os cinco             
indivíduos e um deles possuía um invólucro com 2,4 gramas de substância análoga a              
maconha. Em consulta sistêmica foi constatado que todos possuíam indicativo criminal,           
porém, nenhum mandado de prisão. Durante a abordagem, um dos indivíduos começou a             
ameaçar e ofender a equipe com palavras de baixo calão. Os autores foram             
encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. 

 

 

31/01/2021 

ABANDONO DE ANIMAIS 

Após solicitação anônima, uma equipe     
da Guarda Municipal foi até uma      
determinada rua na Vila Operária     
verificar uma denúncia de abandono de      
animais. Segundo a denunciante,    
abandonaram três filhotes de gato     
recém nascidos dentro de uma caixa de       
papelão em frente a sua residência.      
Com a chegada da equipe, foi      
constatado o fato e os animais foram       
levados à Sociedade Protetora dos     
Animais de Paranavaí (SPAP) para     
cuidados médicos. 

 

 

 

 

 

 

 



31/01/2021 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / LESÃO CORPORAL / DESACATO 

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento na Unidade de Pronto Atendimento            
(UPA) quando foi abordada por uma mulher que dizia ter sido agredida por seu              
convivente. A mulher estava com lesão no rosto e passou pela consulta médica. Após a               
consulta, a equipe foi até a residência do casal, mas o homem não estava presente. Em                
patrulhamento pelas proximidades da casa, o homem foi encontrado e preso. Durante o             
registro da ocorrência na Delegacia de Polícia, o homem soltou as algemas e começou a               
fugir. Os guardas usaram o dispositivo elétrico incapacitante para impedir a fuga. 

 

 

 

 


