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Paranavaí, 07 de Maio de 2021 

 
06/05/2021 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

A equipe de motos da Guarda 

Municipal fazia patrulhamento pelo 

Jardim do Sol quando visualizou um 

homem em uma moto que estava 

na mesma via, mas passou a olhar 

constantemente para trás em 

direção aos guardas. Logo em 

seguida, ele começou a aumentar a 

velocidade da moto, mas os 

guardas conseguiram pará-lo e 

realizar a abordagem. Durante a 

busca pessoal, foi encontrado no 

bolso da calça um invólucro plástico 

de cor branca e em seu interior 

duas porções: uma análoga a 

maconha com peso de 11 gramas e 

cocaína com peso de 0,5 gramas. 

Diante dos fatos, o homem de 26 

anos foi levado à Delegacia de 

Polícia para as devidas 

providências. A ocorrência aconteceu no dia 06/05, às 11h40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06/05/2021 

MAUS TRATOS AOS ANIMAIS 

A equipe da patrulha ambiental foi 

acionada via 153 para ir até o 

conjunto Ettore Giovine verificar 

uma denúncia de maus tratos a 

animais. Segundo a denúncia, que 

foi feita pelo departamento de 

zoonoses do município, que já 

estava no local, em uma 

determinada residência havia três 

cachorros em condições de maus 

tratos. Ao chegar ao local, a GM 

conseguiu encontrar os cachorros 

que estavam em situação precária. 

Diante dos fatos, os fiscais da 

Vigilância em Saúde lavraram o 

termo de infração e o termo de 

apreensão para a pessoa 

responsável pelos animais. Os 

cachorros foram recolhidos e 

levados para a Sociedade 

Protetora dos Animais de Paranavaí (SPAP). Já o homem de 31 anos, responsável pelos 

animais, foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu no dia 06/05, às 14h30. 

 

06/05/2021 

LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Após solicitação via 153, uma equipe da Guarda Municipal foi até a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), pois a equipe foi informada que uma mulher (27 anos) e seu filho 

foram agredidos com socos e pontapés pelo seu convivente (homem de 32 anos). A 

equipe da GM reuniu as informações e foi até o Jardim das Américas, no distrito de 

Sumaré, e localizou o homem. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia 

para as devidas providências. Após consulta sistêmica foi encontrado um mandado de 

prisão em seu desfavor por lesão corporal e violência doméstica e familiar. A ocorrência 

aconteceu no dia 06/05, às 21h30. 

 


