
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 12 setembro 2020 às 06h do dia 13 setembro 2020
 (Sábado para Domingo)

OCORRÊNCIA   SEM   ENCAMINHAMENTO:  

01 – DESAPARECIMENTO – FATO NÃO CONSTATADO  EM GUARAPUAVA
No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 07h05min, uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou  até  a  Rua  dos  Pintores,  Morro  Alto,  para  atender  uma  ocorrência  de
desaparecimento de pessoa. No local a solicitante informou que seu filho de 14 anos, saiu
de casa ontem com mais cinco amigos, por volta das 14hmin, e não retornou para casa.
Relatou  que  ela  e  outros  familiares  já  foram procurar  em lugares  possíveis  onde  as
crianças iriam nadar. A equipe juntamente com a equipe do corpo de bombeiros realizou
patrulhamento  em  toda  área  próximo  do  Rio  das  Pedras,  mas  nada  foi  localizado.
Enquanto era realizando a busca, um dos familiares recebeu via rede social a informação
que eles estariam escondidos no banheiro do parque do lago. As equipes juntamente com
os familiares deslocaram até lá  e  nada foi  encontrado. Foi  repassado via copom que
recebeu uma ligação informando que já estariam na praça da catedral, sentido ao terminal
da  fonte,  pedindo  comida.  Foi  realizado  patrulhamento  e  encontrados  os  cinco
adolescentes (entre 11 a 14 anos). Feito contato com a solicitante que se dirigiu ao local e
informou os outros familiares  para entrega dos mesmos. Relataram que saíram de casa,
foram nadar no "girassol" e depois foram dormir no parque do lago. Não apresentavam
sinais de lesões ou que usaram qualquer substância, acompanharam a equipe até o 16º
Batalhão  para  confecção  do  boletim,  os  quais  foram  entregues  aos  pais  que
compareceram no local. 

02 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 
No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 08h35min, uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até a Rua Comendador Norberto, Santa Cruz, para atender uma ocorrência de
Furto  Qualificado.  No  local,  em  contato  com  o  solicitante,  43  anos,  funcionário  da
faculdade, o qual relatou que deixou o veículo, estacionado no pátio da referida faculdade
e, nesta data notou que o veículo havia sido arrombado e do interior foram furtados: Um
tacógrafo; Um rádio, Uma tv 17 polegadas e ferramentas.  Orientado o solicitante quanto
aos procedimentos. 

03- LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
Relato a solicitante  de 36 anos, que seu convivente, é usuário de crack e que desde a
data  de  ontem,  11/09/20,  esta  pressionando  a  mesma  porque  queira  dinheiro  para
comprar drogas, hoje na hora do almoço o mesmo invadiu o seu veículo enquanto ela
aguardava a filha que estava em uma loja e obrigou ela a ir ate a residência para que ele
pegasse sua coisas, no local o mesmo teve um surto de raiva e a agrediu, derrubando-a
no meio-fio, causando escoriações nas costas e pernas e ainda a ameaçou, dizendo que
ela  seria  a  última a  morrer,  depois  saiu   rumo ignorado,  foi  realizado patrulhamento,



próximo a casa da mãe do autor, mas ele não foi localizado, orientado a solicitante quanto
aos procedimentos legais.

04 - DANO E LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
No dia 12 setembro de 2020, por volta das 18h20min, na Rua Evangelista Eduardo Diniz,
Vila  Carli,  a equipe fez contato com  o solicitante,  47 anos,  o qual  relatou que vários
indivíduos,  os  quais  não  soube  informar  quem  seriam,  que  sem  motivos  aparente,
invadiram  sua  residência  e ameaçando  seus  familiares  lhe  agrediram  com pedras  e
danificaram seu veículo prisma. Relata ainda que um dos envolvidos estava de posse de
um revólver,  que apos as agressões se evadiram em um veículo preto,  não souberam
repassar maiores informações, realizado patrulhamento nenhum suspeito foi localizado.
Orientado quanto as devidas providências. 

05 -  LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
No dia 12 setembro 2020, às 22h55min.  Na  Rua Travessa da Lapa, São Cristóvão, relata
o solicitante  de 52 anos, que ao chegar em sua casa e ao adentrar, havia um individuo
escondido, atrás da cerca, este estava usando jaqueta na cor preta, que tal pessoa estava
de posse de uma faca e o atacou, que entrou em luta corporal com o indivíduo, o qual não
conhece, que também não sabe o motivo das agressões, que da briga resultou em uma
perfuração na mão esquerda e um corte no ombro esquerdo. Realizado patrulhamento a
fim de localizar o autor, porém sem êxito. Orientado demais medidas. 

06 -  ROUBO EM GUARAPUAVA
No dia 13 setembro 2020, às 02h10min. Na Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre, Centro.  A
equipe atendeu uma ocorrência, onde em contato com o solicitante de 34 anos, o mesmo
relatou que foi abordado por dois travestis, os quais de  posse de uma faca, roubaram seu
carro, um  VW/Golf, cor prata, placa AKL-4I94, um aparelho celular, sua carteira com cem
reais em dinheiro. A equipe fez patrulhamento e localizou o veículo abandonado, próximo
ao local da ocorrência, o qual foi restituído a vítima. Os autores não foram localizados,
orientado o solicitante quanto aos procedimentos cabíveis. 

OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:

07  –  PERIGO  DE  CONTAGIO  DE  MOLÉSTIA  GRAVE  /  PERTURBAÇÃO  DA
TRANQUILIDADE  /  SERVIR  BEBIDA  ALCOOLICA  A  MENOR/INCAPAZ  EM
GUARAPUAVA
No dia 12 de setembro por volta das 02h45min, em atendimento a diversas denúncias via
190 quanto a perturbação do sossego, relatando que além do som alto havia aglomeração
de  aproximadamente  50  pessoas  em  uma  chácara  no  interior  do  Distrito  do  Guará,
equipes da Rádio Patrulha, do Oficial CPU e do Choque deslocaram até o  local. 
Foi  realizada  abordagem e  foi  constatado  que  e  se  tratava  de  uma festa  rave,  com
aproximadamente  150 pessoas,  sendo prosseguido com revista  pessoal  em todos os
abordados assim como revista veicular sendo que nada de ilícito foi encontrado,porém, ao
realizar  consultas  pessoais no  sistema foram identificados em meio a  aglomeração 4
menores de idade. Identificada a jovem de 24 anos como sendo a pessoa responsável



pelo evento. Foi solicitado a presença da equipe do trânsito com o etilômetro para verificar
possível  ingestão de bebida alcoólica, sendo constatado que 04 adolescentes fizeram
ingestão de bebida comprovada pelo teste do etilômetro, dentre os adolescentes um deles
(16 anos) estava na companhia do pai (37 anos), o qual foi encaminhado também por
fornecer  bebidas  alcoólicas  a  menor  de  idade.  As  equipes  orientaram  todos  os
participantes do evento quanto a aglomeração de pessoas e foram liberados.
Obs.:  Foi  encaminhado  também  um  equipamento  de  som  para  a  14ª  SDP  pela
perturbação do sossego, os proprietários da chácara fizeram-se presentes e alegaram
que haviam cedido  a  chácara  para  uma janta  de aproximadamente  20  pessoas sem
contrato assinado.

08-  CONDUZIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZAO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE  DETERMINE  DEPENDÊNCIA e  LESÃO  CORPORAL/VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
No dia 12 setembro de 2020, às 20h00min,  no  Morro Alto,  repassada  a  ocorrência via
Copom, de que uma mulher estava pedindo socorro, por estar sendo agredida pelo ex-
marido. No local entrado em contato com a adolescente de 15 anos, filha do casal, a qual
relatou que seus pais estão separados, que sua mãe possui medida protetiva contra o ex
marido de 39 anos. E que na data de hoje, seu pai chegou em casa embriagado e agrediu
sua mãe de 33 anos, com um tapa no rosto, jogou-a ao chão, arrastou-a nas pedras e
começou sufocá-la com as mãos, que depois disso, quando a mesma conseguiu escapar
e se trancar dentro de casa, o mesmo arrombou a porta e mediante ameaça, obrigou sua
mãe a entrar no carro e saiu com ela, ainda enquanto a equipe apurava os fatos, a equipe
visualizou o carro, um GM/Pickup corsa, de cor prata, passando em frente a residência, a
equipe  tentou  abordar,  não  logrando  êxito  na  abordagem.  Diante  da  situação,  outra
equipe  PM,  realizou  diligências não  logrando  êxito  na  localização  de  autor  e  vítima.
Realizado patrulhamento e repassado aos dados, via rede de rádio, sendo que o autor foi
localizado no bairro Conradinho, na direção do veículo auto motor, realizada a abordagem
e prisão do autor. Oferecido o teste do etilômetro, o mesmo se recusou e diante do visível
estado de embriaguez, realizado o auto de constatação, também foi localizado duas latas
de cerveja, no interior do veículo, uma vazia e outra fechada, o veículo foi recolhido ao
pátio do 16ºBPM. 

09 -  DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA
No dia 13 setembro de 2020, por volta das 00h30min, na  Rua XV de Novembro, Centro,
a equipe  CPU durante  patrulhamento  pela  região  central,  visualizou  uma motocicleta
Honda  CG 150  Titan,  empinando  o  veículo,  acelerando  excessivamente  e  realizando
arrancada brusca.  Ao visualizar  a equipe policial,  o motoqueiro realizou conversão de
retorno  proibida  e  acelerou,  seguindo  sentido  rotatória  do  chafariz.  A equipe  realizou
tentativa  de  abordagem,  utilizando-se  de  sinais  sonoros  e  luminosos,  sendo  que  o
indivíduo ignorou os sinais, dando início ao acompanhamento tático. Ao chegar no trevo
do chafariz, o motoqueiro avançou a preferencial da rotatória e entrou à direita, na Av.
Manoel Ribas, na sequência virou à direita na Rua Benjamin Constant e depois à direita
novamente, na Rua XV de Novembro, passando em alta velocidade, por dentro do posto
de gasolina " guapo ", passando entre funcionários e pedestres que estavam no local. O



acompanhamento seguiu pela Rua XV de Novembro e novamente o motoqueiro ignorou a
preferencial,  da rotatória do chafariz,  continuando em alta velocidade sentido BR-277.
Ainda  na  Rua  XV  de  Novembro  o  motoqueiro  seguiu  pela  contramão  da  via,
possivelmente para realizar uma conversão à esquerda, mas acabou perdendo o controle
da  moto  e  veio  a  cair.  Realizada  a  abordagem,  o  indivíduo  demonstrou  bastante
nervosismo e se recusou a obedecer as ordens policiais, demonstrando intenção de fuga
a pé, sendo necessária utilização de força moderada, pela equipe policial, para contê-lo,
levá-lo ao chão e algemá-lo. Identificado o condutor  de 20 anos, o qual não possuia CNH.
Realizado teste  etilométrico,  o  resultado foi  de  0,00mg/l,  em consulta  ao  sistema,  foi
constatado  que  a  moto  possui  débitos  de  licenciamento  pendentes,  desde  2015.  Foi
conduzido  ao  16ºBPM,  para  realização  de  termo  circunstanciado,  pelos  crimes  de
desobediência e resistência,  sendo sua moto recolhida  ao pátio  do  batalhão PM.  Foi
oferecido atendimento médico, mas foi recusado pelo mesmo.

10 -  AMEAÇA, LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E  POSSE IRREGULAR
DE  ARMA  DE  FOGO,  ACESSÓRIO  OU  MUNIÇÃO  -  USO  PERMITIDO  EM
GUARAPUAVA.
No  dia  12  setembro  de  2020,  por  volta  das  2h40min,  Na  Rua  Francisco  Contini,
Industrial.  No local a equipe fez contato com a solicitante 27 anos, a qual relatava, que
seu ex convivente de 46 anos, na data de hoje, foi até a sua residência, de posse de uma
arma de fogo, fazendo-lhe ameaças, bem como também ameaçou de matar o senhor com
a qual,  a solicitante tem uma filha, pelo fato de que  o mesmo foi  até sua residência,
buscar a criança, que nesse momento não estava  no local. No momento em que a equipe
chegou no local, o autor já havia se evadido, levando o veículo da solicitante, um celta.
Enquanto  a  equipe  se  deslocava  até  o  local,  onde  o  suspeito  reside,  a  solicitante
visualizou o  mesmo,  em um outro  veículo,  acompanhado pelo  irmão e  sua cunhada,
próximo desta residência, realizado buscas no veículo e nos abordados, nada de ilícito foi
localizado, sendo assim foram liberados no local. Com apoio da equipe do CPU e da
Rotam foi deslocado até a residência do autor, o qual franqueou a entrada das equipes,
então foi localizado uma espingarda e algumas munições, em seguida o mesmo também
indicou o local, onde teria deixado o veículo celta, o qual é de propriedade da solicitante,
sendo assim encaminhado as partes para a 14ªSDP, para as devidas providências. 



OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO

11 – INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GUARAPUAVA 
No dia 13 setembro de 2020,  por volta das 02h25min. Na Rua Guaíra, Alto da XV,  a
equipe trânsito em patrulhamento visualizou uma motocicleta em atitude suspeita, a qual
transitava pela Rua Guaíra, em baixa velocidade e ao avistar a viatura policial, converteu
rapidamente na Rua Voluntários da Pátria. Realizada abordagem e identificado o condutor
de 30 anos. Com o condutor nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta no sistema
Sesp/Intranet,  foi  constatado  que  o  mesmo não  possui  CNH,  tampouco  PPD.  Já  a
motocicleta Sundown/max 125, encontrava-se em situação regular. Foi solicitado para que
apresentasse  um  condutor,  devidamente  habilitado,  para  efetuar  a  liberação  da
motocicleta, porém este não o fez, sendo necessária sua remoção da mesma ao pátio do
16ºBPM, sendo confeccionados os autos de infrações pertinentes. 

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:

12  –  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO,  ACESSÓRIO  OU  MUNIÇÃO  –  USO
PERMITIDO EM PITANGA 



No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 14h15min, a equipe policial deslocou até a
Rua Saldanha Marinho, Bairro Alto da Colina, para atender uma ocorrência de porte ilegal
de arma de fogo.  Após denúncia anônima de que um homem trajando calça jeans e
camiseta  preta,  estaria  mostrando  uma  arma  de  fogo  para  outras  pessoas  nas
proximidades de uma loja, e que estaria com uma motocicleta de cor verde, a equipe
deslocou em patrulhamento pelo referido endereço, onde visualizou a referida motocicleta
estacionada em frente a uma mercearia, sendo dado voz de abordagem e posteriormente
identificado (31 anos), o qual tentou evadir-se adentrando a um banheiro, momento em
que o suspeito colocou a mão na cintura sacando uma arma e dispensando no cesto de
lixo do banheiro,  foi  verbalizado novamente com o abordado o qual  acatou a voz de
abordagem e colocou as mãos na cabeça. Em continuidade foi feito busca pessoal sendo
que nada de ilícito foi encontrado, verificado o cesto de lixo onde  dispensou a arma, onde
foi  localizado um revólver  taurus  cal  .38,  o  qual  estava municiado com 06 munições
intactas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido até a 45ª DRP, para os
demais procedimentos cabíveis. 



13  - LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA NA PALMEIRINHA.
No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 13h00min, a equipe policial foi informada
que  havia  uma  situação  de  violência  doméstica  no  Jardim  da  Luz,  Palmeirinha,  no
deslocamento para o local foram informados pelo Copom que a vítima já estava na Upa
sendo atendida. Já na UPA a vítima de 23 anos, informou que estava na via pública,
quando avistou seu ex-marido de 26 anos e este arremessou uma pedra em direção da
vítima  acertando  sua  cabeça,  com  o  impacto  caiu  na  calçada  desacordada  com
ferimentos  na  cabeça  e  escoriações  no  cotovelo,  sendo  socorrida  por  populares  e
encaminhada  ao  UPA Primavera.  A equipe  deslocou  até  o  Distrito  da  Palmeirinha  e
localizou o autor na residência de seus pais, sendo a equipe deu voz de prisão ao autor e
o encaminhou até a 14° SDP. O mesmo tinha ciência de medida protetiva feita pela vítima.

14 - FURTO QUALIFICADO EM SANTA MARIA DO OESTE/PR.
No dia 12  de setembro 2020,  por volta das 13h30min,  no Povoado de Novo Horizonte
compareceu neste DPM, o solicitante o qual relatou que um senhor de 57 anos  tem uma
propriedade rural(Fazenda Araguaí), na localidade de Novo Horizonte, que teria entrado
em contato  com ele e informado que teria ocorrido um furto em sua propriedade, em data
de ontem, entre as 14h30min às 17h30, pois nesse período, o caseiro do local,  de  50
anos, teria se ausentado da propriedade. Ainda segundo o mesmo, o proprietário do local
estaria deslocando até este DPM. Que por volta das 14h05min., o proprietário da referida
fazenda, chegou e confirmou os fatos, relatando que foi subtraído, duas armas de fogo,
sendo uma curta e uma longa. (um revólver calibre. 38, marca Taurus e uma espingarda
calibre 12, na cor preta com mogno, relata também que foi furtado um celular, da marca
Samsung, de cor preto, com capa rosa e com a tela trincada, trinta e sete reais, em notas
diversas, uma tv 29 polegadas, de cor preta a qual não se recorda da marca, um celular
LG  K9,  de  cor  preta  e  um  receptor  de  parabólica.  As  vítimas  foram  orientadas  e
posteriormente confeccionado o BOU.

15 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARÁ
No dia 12 setembro de 2020, por volta das 19h44min. Na  Rua Sofhia Erica Horst, Guará,
relata a vítima de 55 anos, que foi até a sua lavanderia e ao avistar o senhor de 27 anos,
o mesmo disse " venha aqui quero transar com você ", após isso a senhora entrou para
sua residência e solicitou a equipe polícial. A equipe policial deslocou até a residência do
mesmo, o qual estava sentado na garagem da residência e negou as acusações, dizendo
ainda  que  são  da  mesma  igreja.  Porém  a  senhora  disse  que  queria  representar
criminalmente, devido ficar constrangida diante da situação, foi dado voz de prisão ao
senhor Marcos e ambos foram então encaminhados a 14ªSDP, para os procedimentos
cabíveis.  Em contato  com o  Delegado,  o  mesmo  orientou  que  fosse  feito  um termo
Circunstanciado por Perturbação da Tranquilidade. 

16  -  CONDUZIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM LARANJEIRAS DO SUL.
No dia 12  de  setembro de 2020,  por volta das 17h34min,  na Rua Nogueira do Amaral,
Centro,  a equipe recebeu informações de que na Rua Nogueira do Amaral, intersecção
com a Av. Santos Dumont, havia ocorrido um acidente do tipo atropelamento. No local a
equipe constatou o fato, sendo que a ambulância do corpo do bombeiro já estava no local,



prestando  atendimento  à  vítima.  Segundo  informações  de  terceiros,  o  causador  do
acidente teria sido uma camionete Hilux, de cor prata e que este teria se evadido do local,
sem prestar atendimento,  deslocando sentido a  cidade de Porto Barreiro. De imediato foi
informado o Copom, na sequência informado à equipe de Porto Barreiro, para averiguar
se este veículo teria deslocado nesta direção. Após algum tempo, a equipe foi informada
que a equipe DPM Porto Barreiro havia abordado uma camionete com as características
repassadas.  Ainda  em  tempo,  a  equipe  que  abordou  a  camionete  informou  que  o
condutor,  no  momento  da  abordagem  era  um  senhor  de  38  anos,  sendo  que  este
apresentava sinais de embriaguez,  porém, durante conversa  com o passageiro de 56
anos,  este  informou que no momento do acidente, quem estava dirigindo o veículo, era
ele, que  após o acidente, ficou nervoso e teria passado a direção para o outro indivíduo.
A  equipe  diante  das informações,  solicitou  para  que  ambos  realizassem  o  teste
etilométrico, onde aferiu 0,79mg/l. Sendo este encaminhado, juntamente com o veículo
Toyota Hilux  a 2ªSDP, para providências.

17 -  LESÃO CORPORAL EM ENTRE RIOS
No dia 13  de setembro de 2020,  por volta das 00h30min,  na Rua das Pedreiras, Vila
Abgail  (Colonia Vitória),  a equipe recebeu uma chamada de populares, relatando que
teve uma briga na via, que um senhor de 37 anos levou uma pancada, com um objeto, na
cabeça, dado pelo seu irmão. Sendo que populares, o levaram ao Hospital, com a equipe
no local,  populares  relataram que  o  mesmo estava na rua,  em vias de fato  com um
terceiro e que o irmão da vítima, ao ver a briga de sua casa, pegou um objeto e acertou a
cabeça de seu irmão, logo após correu para o lado da Vila Machado. A equipe realizou
patrulhamento, não sendo localizado o autor dos fatos. No hospital  foram colhidos os
dados  da  vítima.  A vítima  apresentou  um  corte  na  região  do  crânio  e  apresentava
suspeitas de fratura, necessitando deslocar a outra unidade de saúde, para exame de
Raios-X. Orientado os parentes quanto aos procedimentos.

18 -  POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM SANTA MARIA DO OESTE/PRNo dia 12 de setembro de 2020, por volta
das 22h00min,  na localidade Nova Horizonte,  Zona Rural,  a equipe ROTAM, realizou
diligências  na Localidade Bandeira e Novo Horizonte,  Zona Rural  de Santa  Maria  do
Oeste, no intuito de localizar suspeitos, do furto ocorrido em propriedade am outra data,
sendo um dos suspeitos um adolescente de 14 anos que passou pela propriedade em
atitude suspeita no dia do furto,  foi  indagado ao seu pai, de seu paradeiro, o mesmo
relatou que  este estaria em Santa Maria, questionado também seu algum objeto ilícito
estaria em sua casa, o mesmo relatou que não e franqueou a entrada da equipe policial,
para uma busca, onde foi localizada uma arma de fogo, do tipo espingarda, de fabricação
artesanal, capacidade para um disparo. Diante dos fatos, a arma e o responsável, 41
anos, foram encaminhados para a Delegacia de Pitanga, para os demais procedimentos
legais. O adolescente não foi localizado para prestar esclarecimentos sobre o crime. 
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