
     POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06 h do dia 28 setembro 2020 às 06 h do dia 29 setembro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h15min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua Dr. Mario Augusto T. de 
Freitas, Vila Bela, a equipe CPU, encontrava-se em patrulhamento, pelo bairro vila bela, 
quando foi visualizado um homem, 26 anos, que ao avistar a viatura policial, agindo de 
maneira suspeita, adentrou rapidamente para dentro do pátio, no endereço a cima citado. 
Porém, após receber voz de abordagem, emanada por esta equipe, veio a acatar, sendo que 
em consulta, foi verificado um mandado de prisão em seu desfavor, pela 2ª Vara Criminal de 
Guarapuava, pelo Art 157. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo 
encaminhado para o Secat da 14ªSDP.  
 

02  – CUMPRIMENTO DE MANDADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h15min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua do Alumínio, Industrial, em 
patrulhamento pela via citada, a equipe CPU, visualizou o indivíduo, 37 anos, em frente a 
sua residência. Como já era de conhecimento desta equipe, de que o mesmo encontrava-se 
com um mandado de prisão, em seu desfavor, pela vara de família, foi realizado abordagem 
ao mesmo, sendo encaminhado para a carceragem da 14ªSDP.  
 
03 – RECEPTAÇÃO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 16h30min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua Goioerê, boqueirão a equipe 
choque recebeu informações que no endereço citado uma pessoa estaria anunciando 
produtos de origem duvidosa, sendo parafusadeira, e outros objetos que poderiam ser 
produtos de furto. Reforçado o patrulhamento nas proximidades do local suspeito foi 
visualizado uma mulher, 33 anos saindo da residência com uma parafusadeira, foi realizada 
a abordagem e perguntado sobre o objeto, esta disse se tratar de um objeto que seu marido 
havia recebido em troca de dívida. Feito buscas na residência e encontrado mais objetos, 
como serrote, chaves de fenda, e outros, os objetos foram furtados no dia 24 de setembro 
de 2020, entrado em contato com a vítima, qual reconheceu como sendo os produtos do 
furto. Diante dos fatos foi encaminhado a mulher e os objetos para a 14 SDP para os 
procedimentos cabíveis.  
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 07h50min do dia 28 de setembro de 2020, na  Rua Jamili Wakin Haick, 
Boqueirão, relata o solicitante, 30 anos, que acordou, foi até sua garagem e constatou que 
suas duas bicicletas( uma aro 20, cor preta e amarelo e outra aro 26, na cor vermelha e 
preta), haviam sido furtadas. Ambas estavam acorrentadas e que o autor teria pulado o muro, 
onde teria uma construção. A equipe realizou patrulhamento nas proximidades, porém, nada 
e ninguém foi localizado. Orientado o solicitante quanto aos procedimentos. 
 

05 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 07h14min. Na Rua Getúlio Vargas, Centro, no local entrado em contato com a 
senhora, 53 anos, informou que ao chegar trabalho, encontrou a porta da cozinha arrombada, 
deu por falta dos seguintes objetos; um botijão de gás, um fogão quatro bocas, um 



liquidificador, uma sanduicheira, um micro-ondas, um transformador, diversos produtos 
alimentícios e armarinhos. A equipe realizou patrulhamento nos arredores, porém nada e 
ninguém foi localizado, a solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
06 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 19h40min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua Capitão Rocha, Bairro dos 
Estados, relatou a vítima que transitava pela rua general rondon na escadaria da praça do 
degolado, quando foi parada por duas pessoas do sexo masculino, que lhe deram voz e 
assalto e lhe tomaram a força o seu celular. Em seguida saíram correndo sentido Centro 
bairro pela Rua Capitão Rocha sentido Vila Carli, a equipe orientou a vítima quanto aos 
procedimentos cabíveis. A equipe efetuou patrulhamentos, porém nada foi localizado.  
 
07 – INCÊNDIO E DANOS EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 20h56min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua dos Policiais, Morro Alto,  
em contato com a diretora, a qual relatou que foi avisada por vizinhos da escola, de que 
estaria ocorrendo um incêndio no local, momento que a equipe chegou, bombeiros já teriam 
apagado o fogo. Houve danos em  duas salas, das quais foram quebradas os vidros e 
provavelmente foi pelas janelas ateado nas salas. Do interior das salas queimou todos os 
materiais que estavam em armários, o fogo não se alastrou para outras salas. Diante dos 
fatos realizado patrulhamento, porém sem êxito.  
 
08 – FURTO QUALIFICADO/ DANO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 03h12min do dia 29 de setembro de 2020, na Rua XV de novembro, Morro 
Alto, no local, já constatado juntamente com o senhor que é gerente do supermercado que 
uma das portas de vidro que dá acesso ao interior do mercado foi quebrada com uma pedra 
e do interior do mercado foi furtado, alguns maços de cigarro e algumas garrafas de bebida 
alcoólica vodka. Não soube precisar a quantidade de produtos furtados, pois o local onde 
estava na mercadoria estava danificado. Realizado patrulhamento nas imediações e bairros 
próximos, porém ninguém foi localizado. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
09 – AMEAÇA EM PALMEIRINHA 

Por volta das 13h30min do dia 28 de setembro de 2020, na Rua Arlindo Ribeiro, Palmeirinha, 
deslocado até o local, onde em contato com a solicitante, 21 anos, a mesma relatou que o 
adolescente, 17 anos, veio a ameaçá-la com palavras e gestos de morte, relatando que ia 
acabar com a vida dela. A equipe deslocou até a casa do autor, o qual indagado quanto as 
ameaças, o mesmo confirmou que fez sim e foi devido a outra parte ter feito declarações 
através de rede social, difamando o mesmo, o qual veio a afetar a convivência de seu 
casamento. Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até o cartório do termo 
circunstanciado para a lavratura do TC. 
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