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Paranavaí, 22 de Fevereiro de 2021

19/02/2021

MAUS TRATOS DE ANIMAIS
A equipe 02 da Guarda Municipal, após solicitação via 153, deslocou-se até o Jardim São
Jorge, pois o solicitante informou ter ouvido seus gatos miando e que pareciam estar
sofrendo. Quando amanheceu o dia, o morador constatou que seus cinco gatos estavam
mortos, possivelmente por envenenamento. Ao chegar ao local, a equipe constatou os
fatos e orientou o dono sobre os procedimentos cabíveis.

20/02/2021

MAUS TRATOS DE ANIMAIS
A equipe 04 da Guarda Municipal, após solicitação via 153, deslocou-se até o Jardim
Renascer, pois segundo a solicitante, ela encontrou um cachorro abandonado em
situação de maus tratos. Ela levou o animal até a sua casa e em seguida chamou a
Guarda Municipal. A equipe chegou ao local e constatou a situação do animal que estava
repleto de carrapatos, sarna e visivelmente debilitado. O animal foi imediatamente
encaminhado à SPAP.

20/02/2021

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
A equipe 04 da Guarda Municipal ao sair da base visualizou um carro no semáforo da
Avenida Heitor Furtado fazendo manobras bruscas (arrancada) por diversas vezes no
percurso da avenida. A equipe com sinais sonoros e luminosos seguiu em direção ao
veículo no intuito de verificar o que estava acontecendo. A pessoa foi advertida diversas
vezes para parar o veículo, porém se recusou, mas a GM conseguiu fazer ela parar o
carro. Ao descer do carro e apresentar os documentos, a pessoa parecia visivelmente
embriagada, com fala enrolada, olhos avermelhados e desequilíbrio. Feito o teste
etilômetro, com consentimento da condutora, foi constatado crime de trânsito por

embriaguez ao volante. A condutora foi levada à Delegacia de Polícia para as devidas
providências.
20/02/2021

DROGAS PARA CONSUMO / AMEAÇA / TRÁFICO
A equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento quando foi parada com um pedido
socorro de uma vítima que estava muito nervosa e chorando. Ela relatou que seu
convivente estava ameaçando com uma arma em punho, com agressões e dizendo que
iria lhe matar. A vítima, que está gestante, saiu correndo e conseguiu fugir. Aos guardas,
ela relatou que seu convivente está traficando em sua residência e em outros lugares. A
equipe protegeu a vítima e, com autorização dela, entrou na casa e encontrou 17 pedras
fracionadas de crack e uma quantidade grande ainda não fracionada. Os guardas também
encontraram o documento do autor, que foi qualificado. A droga e acessórios utilizados
pelo agressor que foram encontrados foram entregues às autoridades policiais.

