
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 10 setembro 2020 às 06h do dia 11 setembro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM 
GUARAPUAVA. 

Por volta das 12h50min do dia 10 de setembro de 2020, na Rua Guaíra, Centro, a equipe foi 
acionado para prestar apoio a equipe do Setran, a uma situação de adulteração de sinal 
identificador, os quais relataram que o veículo VW/Fusca, estava estacionado na Rua Guaíra, 
cruzamento com a Rua Marechal Floriano Peixoto, sem o cartão estar, que ao gerar a 
notificação de estacionamento, para o veículo VW/Fusca 1300, constatado pelo sistema, que 
a placa seria de um Ford/Escort. Com a chegada da equipe no local, constatado as 
informações, sendo consultado pelo chassi do veículo VW/Fusca, que sua placa seria outra. 
Identificado o senhor, 40 anos, o qual se apresentou como proprietário do veículo. Diante 
dos fatos, foi dado voz de prisão e encaminhado o mesmo a 14ªSDP, juntamente com a 
equipe Setran, para as medidas cabíveis.  

 
02 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 19h00min do dia 10 de setembro de 2020, a equipe deslocou até o Conradinho. 
No local a equipe visualizou um casal brigando em via pública, a mulher com a testa 
sangrando. Identificado o casal sendo a senhora, 30 anos e o homem, 24 anos, ela  estava 
com lesão na testa nos braços e pernas e relatou que caiu da escada e o marido falou que 
acertou um copo de vidro na testa de sua esposa após discussão, em seguida saiu para rua, 
sendo que ela saiu correndo atrás e começou a lhe dar socos. Ambos estavam com visíveis 
sinais de embriaguez, sendo acionado o SAMU para prestar atendimento para a vítima e em 
seguida foi encaminhada para Urgência, com o casal estavam 3 crianças uma de 4 anos 
outra de 3 anos e um bebe de colo de  6 meses. Foi acionado no local o CONSELHO 
TUTELAR devido não ter responsável para ficar com as crianças e pelas condições de 
higiene da residencia do casal. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e encaminhado para 
14ª SDP,  para procedimentos cabíveis. 
 
03 –  DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h00min do dia 10 de setembro de 2020, uma equipe deslocou até a rua 
Ernesto Gomes, Morro Alto. No local relatou a senhora, 45 ANOS, que possui um medida 
protetiva, onde proíbe o senhor, 41 ANOS, de chegar próximo de sua residência a menos de 
10 metros. Relatou que na data de hoje o homem  invadiu o pátio da residência com sinais 
de embriagues e começou a ameaçá-los que iria tirar todos os familiares da casa, pois a 
casa seria dele, relatou também que ele ameaçou dizendo que se fosse preso teria 
consequências e que quando fosse solto iria consumir com todos. Quando a equipe chegou 
no local o homem estava na casa de sua mãe. Diante dos fatos todos foram conduzidos para 
a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
04 –  FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 09h37min do dia 10 de setembro de 2020, na Rua Francisco Brochado da 
Rocha,  Vila Carli, relata a solicitante, 26 anos,  que ouviu barulhos durante a madrugada, 
porém não se deu conta que poderia ser em sua residência, que ao acordar, notou que sua 



máquina de lavar roupas, a qual ficava na área externa da residência havia sido furtada.  
Efetuado patrulhamento porém sem êxito. A vítima foi orientada .  
 

05 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h00min do dia 10 de setembro de 2020, na Rua Doutor Laranjeiras, Centro, 
relata a solicitante, 41 anos, a qual é funcionária do hotel, de que estava chegando a pé em 
seu local de trabalho, quando foi surpreendida pelo seu ex-amásio,  40 anos, o qual estava 
sentado próximo do hotel, o qual  passou a ameaçá-la, dizendo que se ela não saísse com 
ele, 'o baguio ia fica loco’,  fazendo menção de estar portando uma faca, momento em que 
a mesma correu pra dentro do hotel, para se proteger. Equipe no local e contato com a 
solicitante, esta relatou que o autor teria se evadido, rumo ignorado. Foi realizado 
patrulhamento, porém sem êxito, sendo a vítima orientada quanto aos procedimentos.  
 

06 – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 15h40min do dia 10 de setembro de 2020, na Rua Cap. Rocha, Centro, a  
solicitante, 37 anos, a qual relata que a algum tempo, recebeu uma ligação falando sobre a 
lista telefônica virtual, onde informaram, que a lista física, deixaria de existir e que somente 
uma virtual passaria a existir, a partir daquele momento,  que a solicitante deveria assinar 
um documento, autorizando sua empresa a participar desta lista, sem nenhum custo. Porém 
em data de hoje, uma empresa de cobrança de São Paulo, entrou em contado com a 
solicitante, via telefone celular, dizendo que se ela não pagasse o valor do contrato assinado 
com a empresa, colocariam sua empresa em protesto. A solicitante informou que em 
momento algum, foi informada sobre custos que teria a tal lista telefônica digital, também 
informou, que não havia como ler o contrato, pois  mesmo impresso, estaria ilegível. 
Orientado a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.  
 

07 – DANO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h50min do dia 10 de setembro de 2020, na Rua Lages,  Santa Cruz, relata 
a solicitante, 32 anos, de que alguns pinheiros estavam sendo cortados, por uma equipe, ao 
lado de sua residência, que em dado momento, o telhado da casa foi atingido e danificado 
por alguns galhos de pinheiros. A equipe no local, em contato com ela,  e com o advogado 
da solicitante, estes informaram o dano causado, bem como a equipe constatou o dano na 
residência. No local se apresentou o senhor, 57 anos, funcionário do responsável da obra, 
relatando que teria de entrar em contato com o chefe, para possível acerto. Diante dos fatos 
foi orientado as partes. 
 
08 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA . 

Por volta das 01h46min do dia 11 de setembro de 2020, a equipe deslocou até a rua ponta 
grossa, bairro dos estados. no local relatou o solicitante, 21 anos que saiu de sua residência 
e ao retornar, encontrou a janela dos fundos da residência arrombada e do local foi furtado 
1 (uma) televisão, marca  lg e a quantia de r$ 1,500 (hum mil e quinhentos reais). indagado, 
disse não saber informações sobre autores. Realizado patrulhamento e buscas nas 
proximidades, porém não foi localizado algum suspeito. Orientado quanto aos 
procedimentos. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 

 
09 –   ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h30min do dia 10 de setembro de 2020, na  Rua Marechal Dutra,  Boqueirão, 
no local a equipe constatou o acidente de trânsito, sendo que o veículo I/Kia Sorento, tendo 
como condutor, 39 anos, que transitava pela Rua Marechal Dutra, com o veículo Honda/CBX 
250 twister, conduzido pelo senhor, 30 anos, que transitava pela Rua Campos Salles, que no 
cruzamento das referidas vias, envolveram-se em acidente de trânsito. Do acidente resultou 
em vítima o condutor da motocicleta, o mesmo evadiu-se do local e recusou atendimento 
médico, antes da chegada da equipe policial no local. A motocicleta foi recolhida ao pátio do 
16ºBPM. Do evento resultou em danos materiais, em ambos os veículos.  
 



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
10 –   ESTELIONATO  EM PORTO BARREIRO 

Por volta das 09h45min do dia 10 de setembro de 2020, na  Rua Parana,  Zona Rural, Porto 
Santana, a equipe , deslocou até à localidade de Porto Santana, na residência do senhor, 71 
anos, o qual estava com sua neta, 23 anos, quando um homem, chegou em sua residência, 
com uma camionete S10 branca, cabine dupla, com placas Mercosul, oferecendo 
medicamento natural, por R$2,00, o pacote, momento que o senhor foi efetuar o pagamento, 
o vendedor visualizou a carteira, e pediu para fazer um " benzimento " para multiplicar o 
dinheiro, enrolou em uma camiseta e pediu para o senhor colocar embaixo do travesseiro e 
só posteriormente retirar.  Ao entrar na residência o senhor  foi conferir o dinheiro, verificando 
que tinha sido subtraído cerca de R$1280,00 e o autor já tinha se evadido do local. Foi 
realizado buscas nas mediações, porém não foi localizado. Ressalto ainda, que o autor 
deixou no local um panfleto da vidente, para agendar consultas. 
 
11 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FOZ DO JORDÃO. 
Por volta das 11h50min do dia 10 de setembro de 2020. A equipe durante patrulhamento pela 
Rua General Osorio, Centro, realizou abordagem a veículo em infração de trânsito no referido 
endereço, em consulta a documentação, foi verificado que o condutor esta com CNH vencida 
há um ano, também possui mandado de prisão em seu desfavor, o passageiro possui 
indicativo, porém sem mandado, ao efetuar revista no veículo foi encontrado uma mala 
contendo diversas peças de vestuário usadas, sendo o abordado questionado quanto a 
propriedade dos vestuários, este afirmou pertencer a terceiros que residem com ele, porém 
em revista em sua residência nada mais foi localizado. Sendo de conhecimento da equipe 
que ha poucos dias, ocorreu furto em residência, sendo levados diversos objetos e várias 
peças de vestuário, foi entrado em contato com a vítima, este compareceu no destacamento 
e reconheceu 23 peças de roupas como de sua propriedade. Diante dos fatos o abordado foi 
conduzido até a 14ª SDP para os procedimentos pertinentes, o veículo, Citroen C4, não 
possuía débitos ou queixa de furto ou roubo, estando com os documentos de posse do 
condutor, foi liberado a pessoa devidamente habilitada.  
 
12 –  ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM PALMITAL . 
Por volta das 17h30min do dia 10 de setembro de 2020, a equipe em patrulhamento Rua 
Vitor Grande, Vila Feliz, recebeu uma denúncia de que um rapaz  teria trazido drogas para 
palmital e estaria revendendo neste bairro, o mesmo estaria em uma Ranger Rover Branca. 
Diante dos fatos a equipe iniciou diligências para apurar a denúncia sendo que visualizou o 
veículo em uma entrada no bairro vila feliz em frente a uma casa. Foi então visualizado o 
homem. Durante a revista no veículo foi encontrada no porta malas do veículo, uma quantia 
de 3,2 gramas de substância análoga a maconha. questionado mario sobre a droga o mesmo 
afirmou ser dele. foi ainda encontrado dois celulares sendo um samsung j 5 preto com a tela 
trincada, um iphone 11 verde, uma quantia de r$ 1491,00 (mil quatrocentos e noventa e um 
reais) mais um cheque no valor de r$ 1000.00 (mil reais).  Foi então realizada revista a 
residência, sendo que foi encontrado uma bucha de substancia análoga a cocaína, pesando 
cerca 4,2 gramas. Diante dos fatos a equipe encaminhou o casal para a 44ª SDP de palmital, 
juntamente com as drogas, o dinheiro e ainda os celulares para as providencias.  
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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