
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 03 setembro 2020 às 06h do dia 04 setembro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

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

Por volta das 07h15min do dia 03 de setembro de 2020, na Rua Gótico, Morro Alto, a 
equipe Rpa em patrulhamento sendo abordado um senhor, 53 anos, realizado 
consulta consta em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pela 3° vara 
criminal de Guarapuava. Encaminhado o mesmo até a carceragem da 14 SDP. 
 

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL   EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 09h30min do dia 03 de setembro de 2020, na Rua Pedro Américo, Alto 

Cascavel em patrulhamento pela via, a equipe avistou um homem, 40 anos e realizado 
consulta foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela 3° vara 
criminal de Guarapuava. 
 
03 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA 16º BPM / 1ª CIA 

Por volta das 09h00min do dia 03 de setembro de 2020, no Conradinho no local a mulher, 
18 anos, relatou que decidiu se separar do seu marido e ao dizer que iria retirar seus 
pertences da casa, se desentendeu com seu esposo, 28 anos, momento em que ele quebrou 
um espelho pertencente à ela e também lhe agrediu com tapas e empurrões, também que 
ele estaria impedindo que ela retirasse seus pertences da residência, pois fechou o portão 
com um cadeado. As partes foram conduzidas até a delegacia de polícia civil para as 
providências cabíveis.  
 
04 – ABORDAGEM DE SUSPEITOS. 
Por volta das 08h15min do dia 03 de setembro 2020, na Rua Humaitá, Vila carli, a equipe 
pm, de posse das informações de que em data anterior,  duas pessoas em um veículo VW / 
polo, cor branca, praticaram diversos crimes de estelionato em Guarapuava, e das 
informações de que o referido veículo estaria estacionado na garagem, deslocou ao referido 
endereço e em contato com o morador, o mesmo relatou que é motorista de aplicativo, e que 
na data anterior, 02/09/2020, fez várias corridas pelos aplicativos, que fez uma corrida para 
uma pessoa do sexo masculino, desconhecido, que a corrida se iniciou da Rua Guairá, na 
rua coroados na Vila Carli, posteriormente no bairro Santana e voltaram à a Rua Guairá que 
encerrou a corrida, foi para a academia e em seguida para a casa e que não fez mais corridas 
pelos aplicativos. Relatou que não conhece o passageiro. Sendo então conduzido até a 
delegacia. 
 
05 – DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 15h00min do dia 03 de setembro de 2020, a equipe do Oficial CPU, estava em 
patrulhamento pela Rua João Camargo Roseira, Boqueirão, avistou um indivíduo em atitude 
suspeita. Ao dar voz de abordagem, o indivíduo jogou sua mochila e tentou correr da equipe 
policial, sendo então alcançado. Ao proceder a busca pessoal foi encontrado cerca de 5 
pedras de substância análoga a crack, pesando cerca de 0,92g, além de certa quantia em 
dinheiro trocado, característico de situação de venda de entorpecente. Diante dos fatos o 
homem, 27 anos, foi encaminhado até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.  
 



06 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h35min do dia 03 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até o Alto Cascavel, no local em contato com a senhora, 50 anos, a qual relatou 
que seu filho, 21 anos, chegou na residência embriagado, pediu um cigarro ao pai, 52 anos, 
e ao ser informado que não teria, ficou agressivo, pegou uma faca e investiu contra o pai 
golpeando-o no braço esquerdo, causando lesão grave. A senhora tentou intervir e também 
foi ferida no braço direito e mão esquerda com cortes superficiais. Ao perceber a gravidade 
dos ferimentos que provocou no O homem aguardava o atendimento na recepção da Upa, 
foi abordado pela equipe, indagado sobre os fatos, negou que tivesse cometido o crime, 
dizendo que foi outra pessoa, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 14ª SDP para os 
procedimentos legais. 
 

07 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 02h15min do dia 04 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
estava em patrulhamento pela Rua Padre Paulo Tchorn, Vila Bela, quando avistou dois 
indivíduos em atitude suspeita, escondendo ferramentas em uma blusa. Foi realizado a 
abordagem e identificado, o homem, 21 anos e um indivíduo, 23 anos, na busca pessoal foi 
localizado estojos, com kits de ferramentas, sendo chaves de boca, chaves de pito e chaves 
tork. Indagados confessaram ter furtado de um caminhão que estava estacionado na Rua 
Dr. Mario Augusto de Freitas. A equipe deslocou até o endereço e localizou a vítima o senhor, 
32 anos, que reconheceu as ferramentas e identificou a violação no caminhão. Os autores 
receberam voz de prisão e foram encaminhados a 14ª SDP para os procedimentos legais. 
 

08 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

PROTETIVA / CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 

ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA 

PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA. 

Por volta das 01h35min do dia 04 de setembro de 2020, uma equipe d, foi recebido uma 
informação que a senhora, 39 anos, estava sendo atendida na UPA do Batel, e que em frente 
estaria uma pessoa de posse de uma arma de fogo e que estaria perguntando sobre ela e 
seu namorado e dizendo que iria entrar no local, que na sequência ao perceber que a pessoa 
estava ligando para o 190 da polícia militar, se evadiu do local em um astra cinza. Sendo 
realizado patrulhamento e a equipe abordou o referido veículo na Avenida Aragão de Matos 
Leão, sendo identificado o condutor, 21 anos, (filho da mulher) sendo que estava visivelmente 
embriagado, se negou a realizar o teste etilômetrico, e por esse motivo foi feito o auto de 
constatação e embriagues. No veículo foi localizado uma pistola de air soft. Durante a 
condução de Matheus, seu pai, 40 anos, foi até o local da abordagem e devido terem 
descumprido uma medida protetiva e a mulher tendo uma luxação no braço, foram 
conduzidos até a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
Nada a relatar.  

 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
09 – AMEAÇA / DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO EM 

RESERVA DO IGUAÇU. 

Por volta das 17h10min, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de vias 
de fato que estaria ocorrendo na Rua Professora Maria Mota, Centro. No local a equipe 
deparou-se com uma discussão envolvendo um adolescente, 16 anos, e um senhor, 67 anos, 
sendo que ao perceber a presença da equipe o adolescente começou a desacatar a equipe 



com palavras de baixo calão e a investir contra a equipe policial e contra o Senhor, sendo 
necessário uso progressivo de força para conter o mesmo. Neste momento familiares 
chegaram ao local, sendo três mulheres e um homem e tentaram impedir a condução com 
chutes e arranhões, causando arranhões nos integrantes da equipe policial, e também 
tentaram retirar as pistolas do coldre dos policiais, que todos apresentavam sintomas de 
embriaguez. As partes foram conduzidas até o pelotão de Pinhão, sendo o adolescente 
acompanhado por sua genitora, para termo circunstanciado.  
 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB
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