
Paranavaí, 12 de Setembro de 2022

10/09/2022

MAUS TRATOS DE ANIMAIS

Após solicitação via Central de Comunicação, a equipe da Patrulha Ambiental da Guarda
Municipal de Paranavaí foi até o Conjunto Hélio Lopes para atender uma ocorrência de
maus tratos de animais. Segundo as informações, havia um cavalo muito debilitado em
uma praça pública em situação de maus tratos. No local, a equipe constatou que era o
mesmo cavalo da ocorrência do dia 5 de setembro. O animal não conseguia se manter
em pé. A GM acionou o departamento de zoonoses e bem estar animal e a Sociedade
Protetora  dos  Animais  (SPAP).  Foi  orientada  a  remoção  do  animal  por  estar  muito
debilitado.  Na  SPAP,  o  cavalo  recebeu  os  primeiros  atendimentos  de  uma  médica
veterinária que confirmou a situação de maus tratos pela proprietária do animal (42 anos).
Diante dos fatos, foi enviado um documento aos órgãos responsáveis sobre a situação
para tomada das devidas providências. A ocorrência aconteceu às 9h.

11/09/2022

RECEPTAÇÃO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia
patrulhamento pelo Distrito de Sumaré quando visualizou dois homens colocando vários
objetos no porta-malas de um veículo. A GM possuía informações de um furto no distrito
de Santa Maria. Quando a equipe se aproximou para verificar quais eram os objetos, eles
manobraram o carro e fugiram. Iniciou-se um acompanhamento e a equipe conseguiu
abordá-los na BR-376. Na busca, a GM encontrou fardos de cerveja, soprador de folhas
elétrico, panela de pressão e botijão de gás cheio. O homem afirmou que comprou tudo
por R$ 200. Com os homens, foram encontrados pouco mais de R$ 1 mil em dinheiro. Foi
feito  contato  com a vítima que de prontidão reconheceu os objetos  furtados.  Em ato
contínuo,  a  equipe retornou ao local  iniciou para abordar  o  outro homem que estava
colocando os objetos no veículo, porém, ele desobedeceu a abordagem e partiu para
cima  da  equipe  com  cotoveladas  e  joelhadas.  Foi  feito  uso  do  dispositivo  elétrico
incapacitante,  mas o homem seguiu desobedecendo a GM, sendo necessário  uso de
força para contê-lo. Com o homem foram encontrados R$ 456 em espécie. Diante dos
fatos, ambos (homens de 25 e 26 anos) foram levados à Delegacia de Polícia para as
devidas providências. A ocorrência aconteceu às 2h25.


