
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 07 setembro 2020 às 06h do dia 08 setembro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 

 
01 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 01h10min do dia 07 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 

deslocou até a Vila Bela, no local a equipe entrou em contato com a senhora, 57 anos, a qual 
relatou que seu filho, 22 anos, passou a tarde inteira bebendo com amigos e que ao entrar 
na casa, passaram a ter uma discussão, onde após uma tentativa de agressão ela, ao 

defender-se acabou tendo o braço lesionado pelo filho. Após a discussão ele entrou armado 
com uma faca dentro do banheiro falando "que iria se matar". Com a chegada da equipe 
policial após verbalização com o autor ele entregou, foi dada voz de prisão e conduzido no 

camburão até a 14ª SDP para providências cabíveis.  
 
02 – RECEPTAÇÃO E VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h00min do dia 07 de setembro de 2020, na Rua Turíbio Gomes,  Vila Bela, 
a equipe em patrulhamento, recebeu informações de que um individuo do sexo masculino, 
estaria transitando pela rua Turíbio Gomes, que o mesmo estaria em uma motocicleta 

Honda/NXR, de cor vermelha, a qual estaria com alerta de furto/roubo. Realizado então o 
patrulhamento, sendo que foi avistado a referida motocicleta, próximo ao local, então foi 
realizado a abordagem no senhor, 29 anos, o qual em revista pessoal, nada de ilícito foi 

localizado. Realizado então a consulta da motocicleta Honda/NXR, de placas ANW -8264, a 
qual constava alerta de furto/roubo, desde a data de ontem (06/09/2020). A motocicleta 
estava funcionando com uma chave do tipo "mixa". Indagado então ao senhor, sobre a 

procedência do veículo, o qual informou que teria adquirido a mesma, de um homem, pela 
quantia de R$ 2.500,00, em espécie, o qual segundo o mesmo,  residia na marginal PR-170. 
Deslocado então até o referido endereço, onde localizado o homem, 24 anos, o qual em 

revista pessoal nada de ilícito foi localizado, sendo então questionado o mesmo sobre a 
origem da motocicleta, sendo relatado que teria comprado de uma terceira pessoa, morador 
do bairro colibri de baixo, na rua Quedas do Iguaçu, pela quantia de R$ 1.800,00, em espécie. 

Deslocado até o referido endereço e abordado o senhor, 29 anos, na frente da residência, 
sendo nada de ilícito localizado com o mesmo, sendo novamente questionado sobre a 
motocicleta, o qual relatou ter comprado de uma pessoa desconhecida, próximo a cidade do 

Turvo/Pr, pela quantia de R$ 1.000,00 em espécie. Diante dos fatos foi deslocado até a 
14ªSDP, com os envolvidos e a referida motocicleta para os procedimentos necessários.  

 

03 – AMEAÇA  EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 20h48min do dia 07 de setembro de 2020, na Rua dos Eletricistas, Morro Alto, 
no local, em conversa com o senhor, 32 anos, o qual passou a relatar que havia algumas 

crianças jogando bola na rua e a bola veio a cair dentro de seu pátio, quando o menor, 14 
anos, foi pedir a bola, ele orientou que não jogassem mais bola na frente de sua casa, porque 
ele não entregaria mais. Diante disso o homem, 36 anos, de posse de uma faca e um pedaço 
de pau, dirigiu-se até ele, ameaçando-o, dizendo que iria furá-lo. Diante dos fatos e do 

interesse em representação, foi conduzida ambas as partes ao cartório do tc, no 16º BPM, 
para os procedimentos cabíveis. Não fora localizada a faca no local.  
 

04 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUENCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTANCIA 



PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO, 

DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA EM  GUARAPUAVA. 
Por volta das 20h20min do dia 07 de setembro de 2020, na  Avenida Manoel Ribas,  
Conradinho, a equipe trânsito realizava patrulhamento pela avenida Sebastião de Camargo 

Ribas, quando se aproximou da interseção com a avenida Manoel Ribas, visualizou o veículo 
VW/Parati, cor prata, transitando pela segunda via em comento, com o veículo parcialmente 
sobre o canteiro central. O condutor realizou conversão a esquerda na rotatória, retornando 

na mesma via. A equipe realizou acompanhamento, com giroflex ligado, sendo acionado a 
sirene, na tentativa de realizar a abordagem, que só foi acatada em frente ao parque das 
crianças, lado oposto. Foi identificado o condutor, 51 anos, o qual apresentava visíveis sinais 

de embriagues alcoólica, foi indagado se havia ingerido bebida alcoólica, sendo redarguido 
que sim, d, foi convidado, a realizar o teste do etilometro, porém foi recusado pelo condutor, 
foi informado sobre as consequências dos fatos para o mesmo e dado voz de prisão, nesse 

momento ele colocou a mão esquerda no bolso da calça e tirou um maço de dinheiro, falando 
a equipe “eu sei o que vocês querem, é dinheiro né”, acrescentando, “quanto vocês querem 
pra deixar eu ir embora”, nesse momento a equipe informou a ele que também estava preso 

pelo crime de corrupção, sendo solicitado que entrasse na viatura policial, nesse momento 
ele se exaltou e disse que não iria acompanhar a equipe, desacatando a equipe policial, 
dizendo “ vocês não vão me prender 

dibaiada ”,  “ polícia do diabo ”, durante o algemamento o condutor apresentou resistência, 
sendo necessário o uso moderado e proporcional da força, para concluir a condução. Em 
consulta  foi verificado que o  veículo possuía débitos de licenciamento, diante disso, o 

veículo foi notificado e removido ao pátio do 16BPM. Com a chegada na 14ªSDP, ele 
reclamou de dor no tórax e no braço, sendo ele encaminhado até a unidade de pronto 
atendimento. 

 
05 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 03h05min do dia 08 de setembro de 2020. Na Rua Andrade Neves, Santa Cruz, 
a equipe em patrulhamento pela via, avistou duas pessoas, transitando carregando vários 

cobertores e quatro cadeiras. Realizado abordagem e identificado uma mulher, 20 anos e 
um homem, 45 anos. Foi cadastrado uma denúncia anônima, relatando possível furto de 
objetos na mesma via. Diante do fato, a viatura prestou apoio na via e observou a porta de 

um restaurante, desativado, arrombada. Indagado os abordados de onde seria os cobertores 
e as cadeiras, ambos confirmaram que furtaram do referido restaurante. Diante da situação 
foi dado voz de prisão para ambos e deslocado para a 14ªSDP, para procedimentos cabíveis.  
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 

06 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM 
GUARAPUAVA. 
Por volta das 11h07min do dia 07 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 

deslocou até a Rua Alcindo Cardoso Teixeira, Santana, em contato com o doutor do SAMU, 
relatou que chegou no local, examinou a vítima, 33 anos, a qual não apresentava sinais 
vitais, e que devido as manchas pelo corpo aparentava que a morte já havia acontecido em 

torno de 04 a 08 horas. A residência não apresentava sinais de arrombamento e o corpo da 
vítima não apresentava lesões. Foi isolado o local e a irmã da vítima relatou que desde o 
último sábado ela estava sumida, que nesta data de manhã ela veio até a janela da sala da 

casa da vítima e observou sentada sem se mexer. Acionado IML e polícia civil.  
 
07 –  LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 22h52min do dia 07 de setembro de 2020, no Conradinho, a equipe atendeu 
uma ocorrência onde relata a solicitante, 27 anos, que se desentendeu com seu amásio, 31 
anos, o mesmo acabou a agredindo com socos e chutes, causando-lhe escoriações e 
hematomas pelo rosto e cabeça, que tal situação ocorre rotineiramente, que teme por sua 

segurança, pois seu amásio também a ameaçou verbalmente. No local o agressor já havia 
se evadido, realizado patrulhamento a fim de localizar o autor, porém sem êxito. Orientado 
as medidas cabíveis.  

 



08 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 00h52min do dia 08 de setembro de 2020, na Santana, a equipe atendeu uma 
ocorrência onde relata a solicitante, 34 anos, que seu filho, 14 anos, se revoltou com a 
solicitante e demais familiares, devido os mesmos estarem passeando na cidade e terem 

sido abordados, quando deslocavam para cidade onde moram, que após abordagem 
ocorrida na BR 277, tiveram que retornar, que então ele passou a ofender a todos e ainda 
tentou agredir a solicitante, a irmã e o cunhado. No local não houve desejo na representação. 

Orientado as demais providências.  
 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 

09 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 14h50min do dia 07 de agosto de 2020, a equipe do PPTran estava em 
patrulhamento pela Rua Waldemar Moss, Industrial, quando realizou abordagem a 

motocicleta suzuki en 125 a qual era conduzida por um homem, 39 anos, e após realizar 
busca pessoal no condutor e no veículo nada de ilícito foi localizado. Realizado consulta 
operacional foi constatado que o veículo possuí débitos pendentes desde o ano de 2014, e 

que seu condutor possuía cnh diferente da do veículo conduzido. Diante dos fatos o veículo 
foi notificado e removido ao pátio do 16º BPM como medida administrativa.  

 

10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 17h35min do dia 07 de setembro de 2020, na  Rua Xv de Novembro x Rua 
Manoel Ribas, no local acidente do tipo choque, onde senhor, o qual conduzia o Renault 
Sandero, pela avenida MANOEL RIBAS, sentido bairro Bonsucesso ao bairro Santana, 

quando no cruzamento como a Rua 15 de novembro, após sofrer mal súbito, veio a perder o 
controle de direção, vindo a chocar-se contra muro e grade, da residência, da Rua 15 de 
novembro, de responsabilidade da senhora. Do evento resultou em danos materiais no muro 

e grades da residência, assim como em danos ao veículo. Realizado consulta operacional, 
quanto ao veículo e condutor, foi constatado que o veículo apresentava débitos de 
licenciamento e condutor não possuía CNH, sendo este notificado e o veículo recolhido ao 

pátio do 16º BPM, cabe ressaltar que após atendimento médico, o condutor realizou o teste 
etilômetro, onde foi aferido o valor de 0,00 MG /L.Sendo orientado quanto aos 
procedimentos. 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 

11 – DISPARO DE ARMA DE FOGO / LESÃO CORPORAL EM PINHÃO. 

Por volta das 07h00min do dia 07 de setembro de 2020, a equipe policial deslocou até a 
Rodovia PR 170, Faxinal dos Ribeiros, a equipe foi acionada pelo pessoal do Hospital, 
informando que havia dado entrada um homem ferido por disparo de arma de fogo, no local 

o senhor, 31 anos, o qual estava consciente, veio a relatar que estava em uma escada em 
seu chalé quando foi atingido, que não ouviu nenhum barulho de disparo, sendo que caiu e 
percebeu que havia sido atingido na região do abdômen lado esquerdo. Informou ainda que 

ao perceber que foi atingido pediu socorro a sua esposa, sendo que foi encaminhado ao 
hospital por um vizinho. Foram orientados os envolvidos quanto aos procedimentos.  
 
12 – FURTO EM BOA VENTURA DE SÃO ROQUE. 
Por volta das15h10min do dia 07 de setembro de 2020, compareceu ao destacamento 
policial o senhor, 29 anos, passando a relatar que é sobrinho de um homem, que faleceu em 
um acidente de automóvel no dia 06 de setembro, relatou que Jorge era proprietário de uma 

motocicleta modelo honda/nrr 150 bros, cor vermelha, placa ANW-8264, que havia deixado 
a motocicleta estacionada nos fundos do prédio, no entanto quando ele  foi buscar a 
motocicleta de seu tio no local em que havia deixado, constatou que a motocicleta havia sido 

furtada, ficando ali apenas o capacete. J Relatou ainda que verificou um anúncio no grupo 
do facebook, feito por um perfil provavelmente falso, o qual anunciava uma motocicleta com 
as mesmas características da que foi furtada, reconhecendo inclusive as marcas de uso e 

pequenas avarias. Foi orientado quanto aos procedimentos.  



 

13 – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 

1ªCIA/DPM  EM CAMPINA DO SIMÃO. 

Por volta das 14h45min do dia 07 de setembro de 2020, na Av. João Ferreira Neves, Bairro 
Centro, durante a Operação Ostensividade II, foi abordado a motocicleta, onde foi constatado 
que o condutor, 25 anos, não possui habilitação e que a placa estava sem lacre, chassi 

pinado e durante a consulta operacional, foi verificado que a placa não bate com os 3 últimos 
números do chassi, que não estavam pinado e o número do motor também não bate com a 
motocicleta. Diante dos fatos foi dado voz de prisão, pelo crime de adulteração de sinal de 

identificação de veículo automotor e o envolvido e a motocicleta encaminhados a 14ª SDP, 
para serem tomadas as medidas legais cabíveis. 
 

14 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM PALMITAL. 

Por volta das 15h11min do dia 07 de setembro de 2020, Na Estrada principal Cantuzinho – 
Zona Rural, a equipe de serviço recebeu denúncia anônima, relatando que um homem, 64 
anos, possuía armas de fogo irregulares em sua residência, sendo que as estava usando 

para caçar. Diante dos fatos a equipe deslocou até a residência do mesmo, na linha 
Cantuzinho, em conversa com o mesmo, este admitiu possuir armas em sua residência e 
relatou que estavam registradas. O mesmo apresentou um rifle, semiautomático. 22, marca 

CBC, e apresentou o documento de registro da mesma, em seu nome, porém o mesmo 
venceu em 13/12/2015. Ele afirmou que fez a renovação, porém não estava encontrando o 
documento atualizado. Ainda apresentou outro rifle, semiautomático, .22, marca CBC, o qual 

seria de propriedade de seu filho, afirmou que também possuía o registro, porém também 
não conseguiu localizar o mesmo. Questionado se possuía mais armas, o mesmo apresentou 
ainda um pistolete de dois canos, calibre .380, o qual informou que não possuía registro. 

Consta que todas as armas possuem total capacidade de disparo. Ainda foram apreendidas 
27 munições, prontas para uso, calibre .22, marca cbc. Diante dos fatos, a equipe 
encaminhou o homem a 44ªSDP de Palmital, para procedimentos, bem como com o pistolete 

irregular e ainda os rifles para averiguação.   
 
15 – AMEAÇA PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

EM PALMITAL. 

Por volta das 18h10min do dia 07 de setembro de 2020, na Estrada principal, Arroio Grande 
de Cima, a equipe na delegacia, realizando outro boletim de ocorrência, quando recebeu a 
solicitação do senhor, 45 anos, relatando que um senhor, 67 anos e outro homem, teriam 

colocado fogo em um terreno que ele cuida e que iniciou-se uma discussão, sendo que o 
senhor puxou uma faca e um revólver, lhe ameaçando, dizendo que iria atirar, sendo que 
neste momento ele tomou o revólver e pediu para acionarem a polícia. Diante dos fatos a 

equipe deslocou até o local do fato, sendo que no local, enquanto a viatura se aproximava, 
o homem empreendeu fuga pelo mato. Sendo que o senhor ainda esteva de posse de uma 
faca, sendo retirado do mesmo. O solicitante entregou o revólver que tomou, um revólver 

.32, marca taurus, o qual o senhor confirmou ser de sua propriedade e relatou que trocou 
por duas cabeças de gado. Diante dos fatos, a equipe ainda fez buscas para localizar o outro 
homem, porém não obteve êxito. O senhor foi encaminhado até a 44ª SDP de Palmital, para 

os procedimentos. 
 
16 –  LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM TURVO. 

Por volta das 21h00min do dia 07 de setembro de 2020, no BNH 1, no local em contato com 

o senhor, 63 anos, o qual relatou que sua filha, 33 anos, está se separando da pessoa, 37 
anos, que na data de hoje, ele foi até a frente de sua casa e após ver ela no interior da 
residência, passou a jogar pedras em direção a casa, vindo a danificar os vidros da casa e 

também uma grade. Diante dos danos, o senhor, 63 anos, veio tentar conversar com ele que 
passou a agredi-lo fisicamente, vindo a entrarem em vias de fato. Com a chegada da equipe 
o autor já havia se evadido. Efetuado patrulhamento, juntamente com a vítima, sendo 

localizado o autor em sua residência, com a manifestação das vítimas em representar contra 
o autor dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem. A vítima ainda relatou, que ele disse que 
se ela separar, ele vai fazer " sua família chorar ",  disse ainda que " se for preso, quando 



sair vai matá-la ". Diante dos fatos, encaminhada as partes até a 14ª SDP, para os 

procedimentos cabíveis.  
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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