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Paranavaí, 7 de Julho de 2020 

 

 

06/07/2020 

OMISSÃO NA CAUTELA DE ANIMAIS / MAUS TRATOS 

 

Por volta das 10h, um homem 

de 39 anos foi detido pela 

Guarda Municipal na Rua 

Pioneiro Silvino Santos Silva 

(Jardim Imperial), após uma 

denúncia anônima feita 

através do telefone de 

emergência 153. Uma equipe 

da GM foi até o local indicado 

e encontraram um cavalo 

amarrado, sem água e com 

uma lesão no focinho. Com a 

chegada do proprietário, ele 

foi conduzido para a 

Delegacia de Polícia Civil pelo 

crime de maus tratos a animais. O cavalo foi removido para um local seguro e será 

acompanhando pelo setor de Zoonoses da Prefeitura. 

 

 

06/07/2020 

ATENDIMENTO A CIVIL / PESSOA CAÍDA AO SOLO 

 

Enquanto realizada o Ponto Base em frente ao Banco do Brasil, a equipe da Guarda 

Municipal foi acionada por populares por volta das 12h35, com a informação de que havia 

um homem passando mal. De imediato os Guardas Municipais foram até o local (Rua 

Marechal Cândido Rondon) e prestaram os primeiros socorros ao homem, que estava 

caído no chão com um corte na cabeça e consciente. Os GMs chamaram a ambulância 

do SAMU para prestar o atendimento e o homem foi encaminhado à UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) 24 horas. 

 



 

 

 

06/07/2020 

FURTO QUALIFICADO 

 

Por volta das 12h50, a Guarda Municipal foi chamada a comparecer em um 

supermercado na Avenida Distrito Federal onde, segundo as informações, um funcionário, 

que trabalha como repositor, teria furtado uma garrafa de bebida alcoólica. Segundo as 

informações, no intervalo do almoço o homem foi flagrado pelo vigilante que notou, nas 

câmeras de monitoramento, enquanto ele pegou uma garrafa de bebida e deixou o local 

logo em seguida. O funcionário foi preso em flagrante pela Guarda Municipal e 

encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. 

 


