
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 13 setembro 2020 às 06h do dia 14 setembro 2020 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 14h57min do dia 13 de setembro de 2020, na Rua Miguel Losso, Industrial, no 
local o senhor relatou que um homem vem invadindo seu terreno e lhe proferindo ameaças 
dizendo que vai lhe matar. Durante a conversa com o solicitante, o homem chegou no local 
e foi tentado conversar com ele para que houvesse um acordo entre as partes, porém o 
homem começou a ofender o solicitante. Diante do fato a vítima teve interesse em 
representar dado voz de prisão para o homem o mesmo saiu correndo desobedecendo a 
ordem policial, então a equipe teve que sair em patrulhamento para localiza-lo. Após 
visualizar o homem apresentou resistência, tentando se evadir novamente, sendo necessário 
uso da força para contê-lo, pois Everaldo se debateu e tentava dar chutes, sendo contido e 
conduzido as partes até o 16º BPM para realização do termo circunstanciado. 
 

02 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h30min do dia 13 de setembro de 2020, na Rua Maria Marcondes Ribas, 
Jardim das Américas, a equipe em patrulhamento pela via, avistou algumas pessoas em 
atitude suspeita próximo de um veículo Peugeot, sendo que ao avistarem a viatura, onde 
colocaram um objeto no veículo, sendo que ao serem abordados e perguntado sobre o 
objeto, o senhor, 46 anos informou que se tratava de uma espingarda, sendo localizada no 
porta malas do veículo, o qual estava aberto. Informou que seria de sua propriedade a arma, 
revistado o veículo e localizado três cartuchos. Em virtude deste fato, foi conduzido o mesmo 
até a 14 Sdp para seguir com os procedimentos cabíveis.  
 

03 – VEICULO RECUPERADO/ ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h30min do dia 13 de setembro de 2020, na Rua Senador Pinheiro Machado 
Morro alto, a equipe Pm se deslocou ao referido endereço, onde segundo a solicitante, um 
veículo VW/Fox cor preta, havia colidido com seu veículo, Ford/ka, que estava regularmente 
estacionado em frente a sua residência, na Rua Senador Pinheiro Machado, , e que o veículo 
causador do acidente se evadiu pela mesma via, sentido ao centro, e que posteriormente a 
solicitante localizou o referido veículo abandonado na mesma Rua, em. No local, em 
consulta, constatou-se que o veículo VW/Fox, cor preta, encontrava-se com registro de 
roubo, foi encaminhado o veículo VW/Fox à delegacia para os procedimentos da colisão, 
houve danos em ambos os veículos. Realizado patrulhamentos nas proximidades, porém 
não foram localizados os autores, sendo orientadas as vítimas quanto aos procedimentos. 
 
04 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 21h00min do dia 13 de setembro de 2020, a equipe Rotam deslocou até o 
Morro Alto, no local a senhora, 24 anos, relatou que foi agredida pelo esposo, 24 anos, com 
diversos tapas e estrangulamentos. Foi dado voz de abordagem ao agressor o qual estava 
visivelmente embriagado e agressivo. Ficaram visíveis os hematomas no pescoço  da vítima. 
Diante dos fatos, foram encaminhadas as partes envolvidas para a 14° SDP para realização 
dos procedimentos cabíveis.  
 

 

 



05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 01h35min do dia 14 de setembro de 2020, uma equipe estava em 
patrulhamento pela Rua Doutor Laranjeiras, Centro, quando avistou um homem, 35 anos, o 
qual era de conhecimento da equipe haver em seu desfavor mandado de prisão expedido 
pela vara de execuções penais de Guarapuava. Diante dos fatos, efetuado abordagem, 
realizado busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Conduzido o abordado até a 14ª SDP. 

 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
06 – OMISSÃO DE CAUTELA DE ANIMAIS EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 13h50min do dia 13 de setembro de 2020, na avenida prefeito Moacir Júlio 
Silvestri, Centro, no local relata a senhora que estava transitando pela avenida com sua 
motocicleta momento em que foi atacada por alguns cães que estavam na via, cães estes 
de propriedade de alguns moradores de rua, sendo que um dos cães acabou mordendo sua 
perna, causando uma lesão leve. Com a chegada da equipe, os moradores haviam se 
evadido do local, juntamente com os cães, não sendo possível identificar o proprietário. 
Orientada a mesma quanto aos procedimentos bem como, procurar atendimento médico, 
feito buscas, porém não localizado os moradores de rua. 
 
07 – FURTO SIMPLES  EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 21h15min do dia 13 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Alcindo de Matos, Industrial, para atender uma ocorrência de furto. No 
local relatou o vigilante, 39 anos, que estava fazendo ronda na obra, e que visualizou um 
individuo furtando uma ferragem armada, medindo 1,50 mts, e que o autor havia se evadiu 
em uma bicicleta, não sendo possível intervir, realizando patrulhamento sem êxito.  
 

08 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 22h30min do dia 13 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Julio de Castilho, Vila Carli, relatou o senhor, 42 anos, que um ex-
funcionário, foi até o local acompanhado de outro homem e tentou danificar o 
estabelecimento com socos, se evadiram do local ameaçando de retornar durante a 
madrugada quebrar o estabelecimento, foi realizado patrulhamento sem êxito, orientado o 
solicitante.  
 
09 – ENCAMINHAMENTO ASSISTENCIAL EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h50min do dia 13 de setembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Doutor Laranjeiras, Centro, onde através de denúncia, de que um adolescente estava em 
frente ao restaurante  e que estava sendo procurado por seus familiares nas redes sociais. 
No local a equipe encontrou o adolescente, 14 anos, que disse ter fugido de casa desde a 
última sexta-feira. Foi acionado o plantão do conselho tutelar, que orientou a equipe que 
entregasse o adolescente a um familiar. O adolescente foi entregue a seu pai. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 

 
10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h35min do dia 13 de setembro de 2020, o automóvel FORD/KA conduzido 
por uma senhora, 45 anos transitava pela Rua Inácio Karpinski sentido Bairro 
Bonsucesso/Bairro São Cristóvão quando no cruzamento com a Rua Palmira K. Rocha 
envolveu-se em acidente de trânsito tipo abalroamento transversal com o automóvel 
GM/Celtaconduzido por uma mulher, 33 anos que transitava pela Rua Palmira K. Rocha. Do 
evento resultaram em ferimentos na condutora e no passageiro do Ford/KA, 09 anos ambos 
socorridos pelo SAMU e encaminhados até a UPA do Batel, danos materiais de média monta 
no Ford/KA e pequena monta no GM/Celta. Veículos e condutoras sem 
restrições/irregularidades. Envolvidos orientados quanto aos procedimentos. 
 
 
 



 
11 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h00min do dia 13 de setembro de 2020, a equipe, durante operação blitz na 
Rua Quinze de Novembro, Centro, realizou abordagem a diversos veículos, dentre eles o 
Renault symbol o qual era conduzido por um homem, e após realizar busca pessoal no 
condutor e interior do veículo nada de ilícito localizado. Ao realizar consulta operacional foi 
constatado que o veículo Renault symbol encontrava-se com débitos de licenciamento e que 
seu condutor  encontra-se com a cnh vencida. Diante dos fatos o veículo foi notificado e 
liberado a responsável. Noutro lanço foi realizado abordagem ao veículo chevrolet classic o 
qual na ocasião era conduzido por um homem e após realizar consulta operacional foi 
constatado que o veículo encontra-se em situação regular, porém o condutor encontra-se 
com a cnh irregular Diante do fato o veículo Chevrolet classic foi notificado e liberado a 
responsável.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
12 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO PERMITIDO 
/ LESÃO CORPORAL / DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO OU EMBARCAÇÃO / DANO 
QUALIFICADO E AMEAÇA EM LARANJEIRAS DO SUL. 

Por volta das 20h40min do dia 13 de setembro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua 
Vicente Lourenço Ruths, Monte Castelo, no local, relatou a solicitante, 44 anos, o seu vizinho 
estava promovendo algazarras e som alto, que quando seu marido, 42 anos, foi conversar 
com o vizinho, iniciou-se uma discussão, onde foram agredidos pelo homem, 28 anos. No 
momento da chegada da viatura o agressor e amigos já haviam se evadido em um veículo 
palio prata. Foi feito patrulhamento nas imediações, e avistado o veículo palio prata, o qual 
não acatou a ordem de parada, seguindo em alta velocidade, quando foi possível fazer a 
abordagem do referido veículo constatado que estava com a cnh vencida e o veículo com 
débitos. Após uma denúncia anônima de que o homem teria escondido uma arma na casa 
de um indivíduo, onde no quarto foi localizada uma arma de fabricação caseira calibre 12, 
diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado juntamente com as vítimas para a 
delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.  
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