
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 16 setembro 2020 às 06h do dia 17 setembro 2020 

 (Quarta para Quinta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – DIRIGIR VEÍCULO SEM CNH EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 08h35min do dia 16 de setembro de 2020, a equipe constatou que o veículo 
GM, Chevete, conduzido por um homem, 32 anos, o qual não possui CNH, vinha deslocando 
pela Antonio Losso, no Conradinho, invadiu a pista na contramão e colidiu com o veículo 
Citroem, conduzido por um senhor que vinha pela mesma via no sentido contrário. A colisão 
foi frontal e resultou em danos em ambos os veículos e o passageiro do GM, Chevete bateu 
com a cabeça e foi conduzido pelo Siate para atendimento médico. O veículo Chevete foi 
recolhido ao pátio por estar com documentação pendente e péssimo estado de conservação. 
O condutor do Chevete foi conduzido para o cartório do termo circunstanciado por dirigir sem 
CNH, gerando perigo de dano.  
 
02 – VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 10h35min do dia 16 de setembro de 2020, na Rua 13 de Junho, São Cristóvão. 
Durante buscas feitas no matagal, foi localizado o chassi de uma motocicleta. Feita consulta 
foi constatado queixa de furto da motocicleta, furto este ocorrido no ano de 2018, também 
foram localizadas algumas peças estas carenagens, para-lama traseiro, lanterna traseiro e 
o assento da moto, foram recolhidas as peças e entregues na 14ª SDP para medidas.  
 
03 – RECEPTAÇÃO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 19h30min do dia 16 de setembro de 2020, segundo a solicitante, relatou que 
teve uma bicicleta furtada no dia 13/09/2020, e que nesta data teria visto um anúncio de uma 
bicicleta via rede social semelhante a sua. Iniciou então uma conversa, a fim de descobrir o 
local onde estaria a bicicleta. Deslocado até a Rua Dr. Mario Edmundo Xavier de Barros, Vila 
Bela, onde foi visualizada a citada bicicleta na área externa da residência, sendo reconhecida 
pela vítima, então entrado em contato com o senhor, 27 anos, o qual se identificou como 
proprietário da bicicleta e relatou que um cidadão, teria passado em frente a sua residência 
e teria oferecido a bicicleta pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que então 
efetuou a compra. Diante dos fatos, foram conduzidas as partes, juntamente com a bicicleta 
até a 14ª SDP, para as providências cabíveis.  
 

04 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 20h25min do dia 16 de setembro de 2020, durante patrulhamento na Rua 
Terezina, Industrial, a equipe Choque avistou indivíduos em atitude suspeita em via pública, 
sendo abordados, onde constatou-se em consulta, um mandado de prisão em aberto em 
desfavor do indivíduo, 24 anos, pelo art. 15, disparo de arma de fogo, diante do fato, foi 
encaminhado para o Secat da 14ª SDP, para as medidas cabíveis. 
 
05 – LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 01h05min do dia 17 de setembro de 2020, a equipe deslocou até a Rua 
Saturnino Varela, Vila Bela, onde foram ouvidos diversos gritos no terreno aos fundos, onde 
foi visualizado um homem e um adolescente em luta corporal, dada voz de abordagem ao 
autor das agressões, o qual não acatou e continuou em luta corporal com seu filho, 13 anos, 
sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Após contido, conversado 
com a solicitante, a qual relatou que está separada de seu amásio, 33 anos, e por diversas 



vezes ele foi até a residência para tentar voltar com ela, porém, na data de hoje teria pulado 
o portão da casa que estava fechado e foi até a sua casa nos fundos do terreno, onde bateu 
na janela, momento em que a solicitante abriu para verificar quem seria, ele puxou a 
solicitante pelo pescoço, e lhe agrediu com chutes e socos, falando que ela estaria lhe traindo 
com outro homem na casa. Diante dos fatos, e do interesse da vítima em representação 
criminal, foi dada voz de prisão, e conduzidas as partes até a 14ª SDP para os procedimentos 
cabíveis.  
 

06 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 05h00min do dia 17 de setembro de 2020, na  Rua Abgail Mendes Klosouski, 
Bairro Cascavel,  no local entrado em contato com o senhor, o qual relatou que seu vizinho, 
estava com som alto, gritando em frente a sua residência, bastante alterado e efetuando 
disparo de arma de fogo. a equipe ao chegar no local constatou que o homem já se 
encontrava no interior da residência, perguntado se o mesmo possuía arma de fogo o mesmo 
disse que não, porém foi visualizado pela equipe um buraco no muro e um cartucho 
deflagrado de pistola .45, ao ser indagado novamente o mesmo confessou que possuía uma 
arma de fogo a qual estava guardada. Após busca foi encontrada uma pistola .45  sem marca 
aparente alimentada com carregador com 05 cartuchos intactos, .45 de marca cbc,  e mais 
01 cartucho.45 deflagrados. Foi dado voz de prisão  e conduzido o mesmo até a 14sdp pára 
os procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
07 – FURTO DE VEÍCULO / VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h10min do dia 16 de setembro de 2020, o solicitante relatou que deixou o 
seu veículo Peugeot 106 Passion, estacionado na Rua Evaristo da Veiga,  Morro Alto, e que 
foi furtado durante a madrugada. Por volta das 08h35min, outra equipe em patrulhamento 
pela Rua 13 de junho no bairro São Cristóvão, em um terreno baldio, visualizou o referido 
veículo, foram constatados vários danos no carro como também falta de peças, dentre estes 
a bateria, o veículo foi restituído ao seu proprietário, 38 anos, atual proprietário, orientado 
demais medidas.  
 
08 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 17h36min do dia 16 de setembro de 2020, na Rua Barão de Capanema, 
informou o solicitante que deu entrada naquela UPA, uma criança de um ano e cinco meses, 
em óbito, vitima de afogamento. Informaram que a equipe do SAMU, o qual tentou reanimar 
a criança, sem sucesso. Foram acionados os órgãos competentes. Em contato com a mãe 
da criança, esta informou que nos fundos do local onde mora tem um tanque e que seu filho 
brincava com os irmãos, que em dado momento sua filha veio até ela, que estava no interior 
da casa e disse que a criança havia sumido que então passaram a procurar, vindo a 
encontrar a criança dentro do tanque, já desfalecida, sem sinais. Que acionou o SAMU, 
porém não conseguiram reanimar a criança.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 11h20min do dia 16 de setembro de 2020, a equipe do PPTran prestou 
atendimento a um acidente do tipo queda de motociclista, onde a senhora, a qual conduzia 
a motoneta Honda C100 biz, pela Avenida Sebastião de Camargo Ribas, quando próximo 
ao cruzamento com a Rua Manuel Bandeira, conforme informado pela condutora que ao 
frear para evitar choque com veículo Ford F250, o qual transitava pela Rua Manuel Bandeira 
sentido Conradinho ao centro, veio a perder o controle de direção e sofrer queda. Do evento 
resultou danos materiais na Honda biz e em ferimentos na condutora, que foi atendida pelo 
corpo de bombeiros e encaminhada ao UPA do Batel, o condutor da caminhonete aguardou 
no local, a motocicleta foi entregue a responsável. Realizada consulta operacional de ambos 
os envolvidos e veículos os quais apresentam a situação regular sendo esses liberados no 
local.  
 



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
10 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h00min do dia 16 de setembro de 2020, a equipe recebeu ligação da senhora 
dizendo que seu cunhado, 59 anos, que mora em uma casa nos fundos da casa dela na Rua: 
Padre Albano Berwanger, Colônia Vitória, não respondia pelos seus chamados. A equipe no 
local fez contato com a solicitante, a qual relatou que foi até a janela do quarto e pode notar 
que ele estava na cama, mas não respondia. A equipe então arrombou a porta e verificou 
que o senhor estava em óbito e sem sinais de violência. Foi entrado em contato com o SAMU. 
Foi entrado em contato com a polícia civil e polícia científica, os quais tomaram as 
providências no local da ocorrência. Segundo a senhora o homem era portador de doença 
respiratória há anos, fazia uso de medicamentos, mas também fazia uso de cigarros, que o 
mesmo esteve internado semana passada. 
 
11 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM NOVA TEBAS. 

Por volta das 22h00min do dia 16 de setembro de 2020, entrou em contato a senhora, 
informando que seu filho Henrique Gabriel Junger Ribeiro, 12 anos, teria saído da residência 
na Localidade Barreirinho, Zona Rural, por volta das 13h30min, e não havia voltado até o 
presente momento. A equipe deslocou até a residência da solicitante e entrou em contato 
com o  pai da criança, sendo que ele informou que após uma discussão entre a criança e 
sua irmã, ele saiu da residência tomando rumo ignorado. O senhor informou também que ele 
já apresentou esse comportamento em outras ocasiões, mas que sempre retorna a 
residência. Informou também que estava vestido com uma camiseta de manga cumprida de 
cor azul, calção verde e chinelo. A equipe fez contato com vizinhos próximos em busca de 
informações, porém, sem êxito. Foi orientado o sr. Aparecido quanto aos procedimentos 
cabíveis.  
 
12  – LESÃO CORPORAL EM GOIOXIM. 
Por volta das 23h30min do dia 16 de setembro de 2020, a equipe em patrulhamento pela 
área central, foi abordada por um homem, o qual relatou que foi agredido com uma 
"coronhada de revólver e ameaçado com um punhal", por quatro pessoas que estavam 
utilizando um veículo Monza, na cor bege, e que saíram tomando rumo ignorado. O 
solicitante informou que sua cunhada estava morando em sua residência na Rua Eulesia 
Marcondes da Rocha Pedroso, Vila Rica, devido estar separada, que a mesma possuía 
medida protetiva devido violência doméstica, que o solicitante já havia presenciado 
conversas de ambos via redes sociais e telefonemas e que nesta data ela provavelmente 
havia combinado com o homem de ir embora com ele. O solicitante (vítima) ao ver a situação 
e sabedor das agressões já sofridas anteriormente foi tentar conversar com o homem e foi 
rapidamente agredido pelo mesmo e também pela mãe do agressor, pelo avô e pelo irmão. 
Que o vô do autor o agrediu com uma “coronhada de revólver” e o homem o ameaçou de 
morte com um punhal. Após as agressões tomaram rumo ignorado. 
  
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 


	POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

