
 

 

 

 

Paranavaí, 27 de Janeiro de 2023 

 
24/01/2023 

FURTO QUALIFICADO 

A Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento na região central da cidade quando 

avistou um indivíduo correndo segurando alguns objetos. Ao perceber a presença da 

equipe, o homem soltou os objetos no chão e começou a caminhar rapidamente. Foi feita 

abordagem e revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Quando a equipe 

retornou ao local encontrou um botijão de gás adaptado com maçarico e uma máquina 

vap. Ao ser questionado, o homem disse que roubou de uma loja nas proximidades. No 

local, a equipe constatou que havia sinais de uma abertura forçada de uma grade. Foi 

feito contato com o proprietário que reconheceu os objetos de sua loja. Diante dos fatos, 

foi dado voz de prisão ao homem de 29 anos e feito encaminhamento à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às 1h50. 

 

25/01/2023 

APOIO A OUTRAS SECRETARIAS 

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação para ir até a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), pois um homem de 33 anos que estava na UPA fugiu do local sem 

autorização média e sem assinar o termo de responsabilidade. Este homem enfrenta 

problemas psiquiátricos. Foram os colhidos os dados e lavrado documentos para 

resguardar a UPA. A ocorrência aconteceu às 9h30. 

 

25/01/2023 

MAUS TRATOS DE ANIMAIS / DESACATO 

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu solicitação para ir até a Rua Antônio Vieira dos 

Santos, pois uma servidora pública e fiscal da Vigilância em Saúde relatou que foi verificar 

uma denúncia de maus tratos de animais e confirmou a veracidade. Um cachorro de 

médio porte estava com um ferimento no olho. Durante o preenchimento da notificação, a 

dona do animal, uma mulher de 61 anos, passou a dificultar o trabalho, não permitindo 

que a fiscal retornasse na residência para identificar a gravidade da lesão no animal, por 

isso foi solicitado apoio da Guarda Municipal. Já com a presença da equipe, a mulher se 

recusou a assinar a notificação e desacatou a fiscal da Vigilância em Saúde. Por vontade 

da fiscal de representar contra a mulher, foi dado voz de prisão em flagrante e ambas 



 

 

foram levadas à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência 

aconteceu às 10h10. 

 

26/01/2023 

FURTO QUALIFICADO 

A Guarda Municipal de Paranavaí recebeu informações sobre um furto em um 

estabelecimento comercial no centro da cidade. A porta do estabelecimento foi arrombada 

e diversos produtos foram furtados. Em patrulhamento, a GM encontrou um homem (23 

anos) que ao ver a viatura deixou cair alguns objetos no chão. Diante da suspeita, foi feita 

abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a sacola, havia diversos 

produtos comestíveis. Ao ser indagado sobre a origem dos produtos, o homem confessou 

que eram produtos furtados de um comércio. O autor do furto, homem de 27 anos, 

posteriormente foi encontrado. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para 

as devidas providências. Já na Delegacia, eles informaram que além dos produtos 

comestíveis, foi furtado um celular e R$ 150. A ocorrência aconteceu às 7h25. 

 

 

 

 

 

 


