
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 22 setembro 2020 às 06h do dia 23 setembro 2020 

 (Terça para Quarta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – ESBULHO POSSESSÓRIO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 14h50min do dia 22 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha com 
apoio do Oficial CPU, deslocaram até a Rua dos Geólogos, Morro Alto para atender uma 
ocorrência de esbulho possessório. No local uma invasão em área de preservação 
permanente do município, onde foi encontrado quatro barracos de lona e cerca de vinte 
pessoas. Feito com contato com o secretário municipal de habitação e urbanismo e também 
com o representante dos moradores e deslocado com as partes até o 16º Batalhão de Polícia 
Militar, para confecção do termo circunstanciado.  
 
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 16h10min do dia 22 de setembro de 2020, na RUA XV de Novembro,  Centro, 
a equipe RPA, juntamente com o CPU, estavam realizando abordagem na praça, sendo 
abordado o menor, 15 anos. No seu bolso, foi encontrado a quantia de 36 reais em cédulas 
trocadas, foi pedido para retirar o tênis e as meias, sendo localizado 5 buchas de substância 
análoga a maconha, ele admitiu estar traficando. Foi deslocado até a residência onde foi 
localizado, mais uma bucha da mesma substância, dentro do bolso de uma jaqueta. Diante 
dos fatos, foi apreendido o menor e encaminhado até a delegacia, para os procedimentos 
cabíveis. A substância entorpecente foi pesada, totalizando 14 gramas. Seu pai e sua, 
compareceram na delegacia, para acompanhar os procedimentos.  

 

03  –  CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h00min do dia 22 de setembro de 2020, na Rua: Noemi Caldas da Silva, Vila 
Carli, a equipe ROTAM, em patrulhamento pelo Bairro Paz e Bens, visualizou um grupo de 
indivíduos. Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem. Dentre eles se encontrava 
o homem, 22 anos, contra o qual havia mandado de prisão, pelo crime de furto qualificado e 
roubo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado até o Secat de 
Guarapuava, para realização dos procedimentos cabíveis.  

 
04  –  CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM  GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h15min do dia 22 de setembro de 2020, na Rua: Palmares, Conradinho, a 
equipe ROTAM tomou conhecimento de que o homem, 27 anos, teria em seu desfavor o 
mandado de prisão, expedido pela Vep de Guarapuava, pelo crime previsto no artigo 33 da 
lei 11.343. Sendo que em consulta, foi verificado que ele esta sob monitoração eletrônica. 
Sendo então deslocado ate o endereço, onde foi localizado e abordado o homem o qual foi 
cientificado a cerca do referido mandado e lhe dado voz de prisão, foi conduzido ate a cadeira 
pública de Guarapuava.  
 

05  –CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL  EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 20h50min do dia 22  de setembro de 2020, na  Rua: Antônio Kais, Conradinho, 
a equipe ROTAM tomou conhecimento, de que foi expedido um mandado de prisão  contra 
um homem, 24 anos, pelos arts. 155, 215-a, 121, todos do CP. Em consulta ao sistema 
constatou-se que ele encontrava-se monitorado eletronicamente. Foi localizada a pessoa, na 
via pública, juntamente com um grupo de amigos, sendo realizada a abordagem e dada voz 



de prisão a ele. Este foi comunicado do mandado de prisão e encaminhado até o Secat de 
Guarapuava, para realização dos procedimentos cabíveis.  

 
06  – FURTO SIMPLES  EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 02h45min do dia 23 de setembro de 2020, na  Rua Carla Selhorst de Souza, 
São Cristóvão, relata o solicitante, 41 anos, que chegou na casa de seu cunhado e deixou 
seu veículo Ford/Escort Hobby, cor azul, com placas AFH4D14, estacionado na frente da 
casa, aberto e com as chaves, ao retornar para o veículo, encontrou um individuo no interior,  
tal pessoa, estava tentando sair com carro. Então, juntamente com seu cunhado, 37 anos, 
conseguiram segurar o individuo. No local após contato com a vítima, foi identificado o 
individuo que tentou furtar o veículo, 37 anos. O qual apresentava escoriação no rosto, lado 
esquerdo, abaixo do olho. O veículo foi restituído no local, ao proprietário. Foi o detido 
conduzido e apresentado na 14ªSDP para as medidas cabíveis. 

 
07  – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO EM  GUARAPUAVA. 
Por volta das 01h50min do dia 23 de setembro de 2020, na  Rua Pedro Ivo de Campos,  
Conradinho, a equipe fazia patrulhamento, vindo a deparar-se com um grupo de segurança 
privada, além de um casal. Sendo identificado o homem, 33 anos, passou a relatar que fora 
abordado por seguranças, que em virtude de estar em uma discussão, com sua namorada, 
foi abordado e agredido por eles. Conversado com o rapaz, 23 anos, segurança da empresa 
privada, o mesmo relatou que avistou um casal em vias de fato, na via pública, sendo que 
ao tentar socorrer a mulher, ele fora agredido e ameaçado pelo homem. Sendo que o homem, 
apresentava um corte na face, lado direito, além de escoriações nos braços e mãos. Diante 
do interesse na representação foram encaminhadas as partes até a delegacia local, para 
confecção de termo circunstanciado.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
08 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h15min do dia 22 de setembro de 2020, uma equipe da rádio patrulha 
deslocou até a Rua Itamarati,  São Cristóvão, para atender uma ocorrência de Furto. No local 
em contato com a senhora, 36 anos,  a qual relatou que chegou em casa com sua motocicleta 
honda/cg150 titan de placa ATL-3680 de cor azul por volta das 03h00min, e quando acordou, 
a motocicleta não encontrava-se no interior do pátio da residência, sendo que o furto teria 
ocorrido após a abertura do portão eletrônico, qual foi violado para entrada dos autores. 
Orientada a vítima quanto aos procedimentos.  
 

09 – FURTO QUALIFICADO  EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 18h30min do dia 22 de setembro de 2020, na Rua: Prof. Jamil Abdanur, Bairro 
Estados, conversado com a senhora, 28 anos, a qual relatou que se ausentou da residência, 
e ao retornar, percebeu que pessoas adentraram sua residência, pelo pela porta dos fundos 
e efetuaram furto de objetos, sendo uma TV, marca Samsung, 49”, tela curva, um aparelho 
celular, marca xaomi, uma caixa de som JBL, um relógio, marca Technos e seiscentos reais 
em dinheiro, vindo a se evadir e adentrar a um veículo focus, sedan, cor preta ou azul-escuro, 
o qual está  danificado nas portas.  Os autores causaram danos, na cerca elétrica, vindo a 
pular o muro dos fundos. Realizado patrulhamento nas proximidades, porém nada foi 
localizado, orientada a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
10  – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 20h56min do dia 22 de setembro de 2020, na  Av. Bandeirantes,  Primavera, 
relata a vítima, 35 anos, que arrombaram a porta da frente de sua residência e subtrairão do 
interior, um televisor, Marca LG, 32 polegadas. Foi verificado no sistema de câmeras, sendo 
o autor um indivíduo masculino alto, magro, de calça escura e botina. Realizado 
patrulhamento nos arredores, porém nada foi localizado, orientado a vítima quanto aos 
procedimentos cabíveis.  
11  –   ROUBO  EM GUARAPUAVA. 



Por volta das 20h50min do dia 22 de setembro de 2020, na  Av. Guarapuava,  Primavera, no 
local conversado com a senhora, 18 anos, a mesma relata que estava na parte externa do 
shopping, momento em que dois homens, armados com facas, deram voz de assalto e 
subtrairão dois celulares , se evadindo na sequência. Um estava de moletom verde-claro e 
outro de moletom escuro, ambos de bermuda azul, com letras vermelhas na lateral, marca  
Adidas, ambos de boné, touca e máscara. A equipe realizou patrulhamento, porém não 
localizou os autores. Orientado a vítima  quanto aos procedimentos cabíveis.   
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
12 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h58min do dia 22 de setembro de 2020, uma equipe  desloucou até a Rua 
Barão do Rio Branco, Centro, para prestar um atendimento de acidente de trânsito. No local 
colisão lateral onde o veículo vw/gol de cor vermelha, qual transitava pela Rua Barão do Rio 
Branco sentido centro Bairro Batel, quando no cruzamento com a Rua Visconde de 
Guarapuava o veículo mmc/triton sport de cor prata avançou a preferência da via. Consultado 
documentação de ambos os veículos, esses encontravam-se regular bem como a 
documentação dos condutores, quais foram identificados como sendo o motorista do veiculo 
gol, 22 anos, sendo que esse foi conduzido para atendimento médico pela equipe do siate 
até a Upa Batel devido ter sofrido contusões nos joelhos resultado do acidente. Também 
identificado o condutor do veiculo Triton, 45 anos. O veículo triton foi liberado para o condutor 
e o veículo gol liberado para o responsável. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
13 – FURTO SIMPLES EM PINHÃO 

Por volta das 14h20min do dia 22 de setembro de 2020, na Rua: Expedicionário Amarilio, 
Recanto Verde, relata o solicitante, 21 anos,  que em data de 21/09/2020, se encontrava na 
casa de sua companheira e veio deixar sua motocicleta Honda CBX 250 twister, amarela, 
placa DUW-2188-SP,  estacionada na parte externa da residência. Pela manha constatou 
que a referida motocicleta foi furtada. Diante do exposto, foi registrado em boletim de 
ocorrência.   
 

14   – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR e DANO 

QUALIFICADO EM CAMPINA DO SIMÃO. 

Por volta das 20h10min do dia 22 de setembro de 2020, na  PR 825,  Zona Rural, a equipe 
foi acionada pela senhora, 26 anos, a qual relatou que seu marido estaria lhe agredindo e 
que iria matá-la. No local foi constatado que ela estava com ferimentos na face, nos olhos e 
nos lábios, além de muito sangue espalhado em seu rosto, também havia, o que parecia ser 
sangue, espalhado na face do homem, 30 anos, o qual é amasio dela. A vítima alega que 
após ele chegar embriagado do bar, começou a agredi-la com uma faca e com socos, sendo 
que a faca utilizada nas agressões, não foi encontrada pela equipe, ambos afirmaram ter 
ingerido bebida alcoólica, sendo ambos encaminhados até o posto de saúde, para 
atendimento médico. Sendo que ela também ficou agressiva e partiu pra cima da equipe da 
saúde, sendo necessário o uso de força moderada para contê-la, foi medicada pela médica 
de plantão, para que fosse tranquilizada. Durante toda a ocorrência, autor e vítima, 
tumultuavam e eram agressivos, o homem o tempo todo chutava o camburão da viatura, 
causando danos, o casal, partiu pra cima da equipe policial, quando foi aberto o camburão.  
Foi acionado o conselho tutelar e compareceu, para destinar a guarda dos filhos do casal, 
sendo que quando o conselheiro chegou no DPM, a mulher ameaçou o mesmo de morte, se 
ele tira-se a guarda das crianças do casal e partiu pra cima da equipe e do conselheiro, 
sendo que foi necessário novamente do uso de força moderada  para conter  ela. Autor e 
vítima, foram encaminhados até a 14ªSDP, para tomar as providências cabíveis. Ao chegar 
na 14ªSDP, o homem, ameaçou a equipe policial de morte.   
 

 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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