
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 01 outubro 2020 às 06h do dia 02 outubro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM  GUARAPUAVA. 

Por volta das 08h00min do dia 01 de outubro de 2020, na Rua Almirante Tamandaré , Alto 
Cascavel, após levantamento de informações de que no endereço supracitado encontrava-
se um masculino foragido do sistema penitenciário, equipe deslocou até o local e logrou êxito 
na abordagem do homem, 27 anos. Após consulta  foi constatado mandado de prisão, roubo, 
receptação e porte ilegal de arma de fogo, foi encaminhado o foragido até a carceragem da 
14 SDP Secat. 
 
02 – DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO OU EMBARCAÇÃO / DESOBEDIÊNCIA / 
RECEPTAÇÃO / RESISTÊNCIA E VEÍCULO RECUPERADO  EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h00min do dia 01 de outubro de 2020, uma equipe da Rotam estava em 
patrulhamento pela Avenida Manoel Ribas quando visualizou uma motocicleta placa ASS-
4767 PR com alerta de furto e com dois indivíduos em atitude suspeita, e que ao dar voz de 
abordagem, mediante sinais sonoros e luminosos, estes desobedeceram a ordem e 
passaram a se evadir da equipe em alta velocidade. Adentrando a rodovia BR 277, sentido 
Curitiba/Foz do Iguaçu, e que o condutor passou a conduzir a motocicleta de forma perigosa.  
A equipe passou a realizar acompanhamento tático da dupla, sendo que em determinado 
momento, o condutor da motocicleta, perdeu o controle e acabou caindo no acostamento da 
via, sendo então realizada a abordagem, onde foi  identificado, 20 anos, o qual passou a 
acatar as ordens policiais, e recebeu voz de prisão. Já o garupa da motocicleta, o 
adolescente, 16 anos, empreendeu fuga a pé, tomando sentido a marginal da BR 277, em 
direção ao Bairro Industrial pela via pública, desobedecendo ordem de abordagem, sendo 
acompanhados pela equipe e investiu contra os militares, sendo necessário o emprego de 
força física e técnicas de imobilização, para conter. Os autores foram encaminhados até a 
14ª SDP, onde foram entregues juntamente com a motocicleta recuperada.  
 

03 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 23h10min do dia 01 de outubro de 2020, uma equipe  deslocou até a Ru 
Ladislau Kaminski, Jardim das Américas, para atender uma ocorrência de vias de fato. No 
local o filho do casal, 21 anos, relatou que entrou em vias de fato com seu pai, 40 anos, pois 
ele estaria agredindo sua mãe. Que nesta o pai, xingou sua mãe de "vagabunda", insinuando 
que ela sai com outros homens. A senhora, 38 anos, que aparentemente apresentava sinais 
de embriaguez, relatou que queria representar contra o marido. Da vias de fato entre eles, o 
filho apresentou lesão na orelha e o homem escoriações nas pernas e lesão na cabeça. Não 
havendo acordo entre eles, foram encaminhados a 14ª SDP para as medidas cabíveis. No 
entanto, já na delegacia a mulher, não manifestou interesse em representar contra o autor 
dos fatos, somente a vítima  representou pelo crime de lesão corporal, sendo então 
confeccionado termo circunstanciado.  
 
 
 
 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 



 
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 02h00min do dia 01 de outubro de 2020, na Rua Rufino Pacheco , Conradinho, 
relatou o solicitante que ao chegar pela manhã em seu estabelecimento, mercado, percebeu 
que a frente dos caixas estava revirado e observou que foram levados cerca de 40 carteiras 
de cigarro de diversas marcas e cerca de duzentos reais em dinheiro. Que as  pessoas que 
efetuaram o furto adentraram por uma porta de metal onde ficou danificada. Que o solicitante 
verificou nas câmeras de segurança, onde nas imagens apareceu uma pessoa masculina, 
trajando roupas claras que o fato ocorreu por volta das 02h05min conforme marcou o sistema 

de segurança. a equipe orientou o solicitante quanto aos procedimentos. 
 

05 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 08h15min do dia 01 de Outubro no Boqueirão no local, foi entrado em contato 
com um rapaz, o qual relatou que a sua irmã, 25 anos foi agredida com um soco no rosto 
pelo seu irmão, 28 anos. Que segundo ele, após a agressão o autor evadiu-se do local e a 
vítima foi encaminhada para upa-batel, com lesões na boca e nariz. Diante da situação a 
equipe orientou o solicitante sobre os direitos da vítima e quanto aos procedimentos.  
 
06 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 20h00min do dia 01 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Sorocaba, Conradinho, para atender uma ocorrência de Roubo.  No local, 
em conversa com senhora,  28 anos, a qual relatou que deslocava na referida via quando foi  
surpreendida por uma pessoa do sexo masculino, moreno de calção vermelho, com um lenço 
preto com vermelho e caveiras na boca, este que veio a lhe dar voz de roubo vindo a levar 
seu celular samsung j2 e um cartão do banco itaú. Informou ainda que o indivíduo portava 
uma faca e posteriormente tomou rumo ignorado. Foi realizado patrulhamento nas 
proximidades porém sem êxito. Orientada a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
07 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 20h20min do dia 01 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Francisco Brochado da Rocha, Vila Carli, no local, em contato com o 
senhor, 23 anos informou que transitava pelo endereço e foi surpreendido por uma pessoa 
masculina trajando camiseta escura e calção de posse de um revólver preto deu voz de 
roubo e levou um celular xiaomi, vindo a tomar rumo ignorado. Informou a vítima que o autor 
do roubo estava com uma bicicleta cross. Foi realizado patrulhamento nas proximidades 
porém sem êxito.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA.          

Por volta das 11h05min do dia 01 de outubro de 2020,   no local veículo Yamaha/Ybr 125,  
conduzido por um homem, 32 anos,  o qual não possui CNH, o qual transitava pela AV Manoel 
Ribas (Via Preferencial) Centro sentido BR 277 quando no cruzamento com a AV Sebastião 
de Camargo Ribas foi abalroado transversalmente pelo veículo Hyundai/HB20,  conduzido 
por uma mulher, 24 anos, habilitada na categoria B , a qual transitava pela AV Sebastião de 
Camargo Ribas  Bairro Bonsucesso sentido Bairro Vila Carli. Do evento resultaram em danos 
materiais nos veículos e ferimentos no condutor da motociclera que foi encaminhado a UPA 
Batel pelo SAMU. Apos consulta constatado que a motocicleta estava com débitos de 
documentação a qual foi notificada e  liberada para responsável. O  HB20 estava com a 
documentação regular e foi liberado no local para a condutora. 
 
09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 23h25min do dia 01 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Nereu Ramos, Bairro dos Estados, para dar atendimento a um acidente 
de trânsito. No local em conversa com o homem, 30 anos, o qual relatou estar em 
deslocamento na referida via, sentido cento, quando perdeu o controle do veículo ford focus 



de cor preta e veio a colidir frontalmente com um poste, vindo a causar dano no poste e no 
veículo, da colisão não houve vítimas. Orientado  quanto aos procedimentos.  
 
10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO / ATENDIMENTO DE LOCAL DE 
MORTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h30min do dia 01 de outubro de 2020, a equipe do plantão de acidentes, 
deslocou até a localidade de são pedro distrito do Guairacá, para prestar atendimento a um 
acidente de trânsito. No local foi constatado que duas motocicletas haviam se envolvido em 
acidente de trânsito tipo não identificado, sendo a motocicleta Yamaha/factor YBR 125 de 
cor preta conduzida por um homem,  35 anos e a motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor k1 
cor vermelha conduzida por um homem, 35 anos. Do evento resultaram no óbito no local de 
do senhor, 35 anos condutor da Factor YBR 125 de cor preta, constatado pelo médico do 
Samu, ferimentos no outro condutor o qual foi socorrido pelo samu e encaminhado até o 
hospital são vicente e danos materiais de média monta em ambas as motocicletas. Realizado 
o isolamento do local até a chegada das equipes da polícia civil e iml.  realizadas as consultas 
operacionais foi constatado que o condutor da Factor YBR 125 de cor preta não possuía 
habilitação para dirigir e que a motocicleta possui débitos pendentes. Diante dos fatos a 
motocicleta  foi autuada e, após ser liberada pelo perito, e entregue para o irmão do condutor 
e a outra motocicleta  foi liberada para o sobrinho do condutor. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
11 – ROUBO AGRAVADO EM PRUDENTÓPOLIS. 
Por volta das 12h30min do dia 01 de outubro de 2020, na Rua Cons. Rui Barbosa, Centro 
equipe  deslocou para atendimento de ocorrência de roubo, onde o senhor, relatou que teria 
combinado via facebook a venda de uma motocicleta Honda Falcon 400 do ano 2002,, sem 
placas, ao chegar no estacionamento da rodoviária municipal, com o veículo Ford Courier e 
na carroceria a motocicleta Honda Falcon, foi rendido por dois indivíduos desconhecidos, um 
deles armado com um revólver pediu para que o mesmo saísse do veículo. segundo 
informações o veículo teria seguido sentido jardim Delmira. diante dessas informações foram 
realizadas buscas sendo que no loteamento são Basílio Magno, foi localizado o veículo Ford 
Courier, porém já sem a motocicleta em sua carroceria.  
 
12 – DANO QUALIFICADO / DESOBEDIÊNCIA / EMBRIAGUEZ / LESÃO CORPORAL / 

RESISTÊNCIA EM PITANGA. 

Por volta das 23h40min do dia 01 de outubro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua 
Ebano Pereira, Centro, após várias ligações no 190, nas quais relatavam que um individuo 
estaria alterado em via pública próximo ao posto, e que teria agredido uma mulher e ferido 
uma criança devido a sua exaltação. No local foi realizada então abordagem e identificado o 
autor, 23 anos, ainda estando bastante agitado, se fazendo presente também um homem, 
32 anos, relatando que ao visualizar o homem agredindo uma mulher, tentou intervir, 
entrando em vias de fato contra ele, enquanto a mulher e a criança deslocavam até o hospital 
que fica a poucos metros do local. Em ato continuo foram conduzidos os envolvidos e 
deslocado até o hospital são vicente de paulo para averiguar melhor as condições físicas da 
mulher e da criança, sendo ambas identificadas , 17 anos e a criança com 11 meses, mulher 
e filha, sendo que segundo o médico de plantão, o bebê estaria com um hematoma e 
escoriações na cabeça, necessitando ficar sob observação médica. Durante a permanência 
da equipe no hospital, o homem se exaltou novamente dentro da viatura policial, querendo 
adentrar no hospital para ver sua filha, sendo que ao abrir a porta para conduzi-lo até o 
hospital este tentou fugir da equipe desobedecendo as ordens legais, e oferecendo 
resistência a equipe, sendo então necessário o uso moderado e progressivo da força,  conter 
o autor, durante o deslocamento do hospital até a 45ª DRP de Pitanga, ele tentava se debater 
a todo momento, forçando suas mãos contra as algemas, apertando cada vez mais contra 
seus punhos, causando-lhe hematomas, também vindo a danificar (quebrar) a maçaneta 
interna da porta traseira esquerda da viatura, também quebrando parte do pino da trava da 
porta. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a e conduzido a  delegacia de policia civil.  
 



13 – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM 

LARANJEIRAS DO SUL. 

Por volta das 02h04min do dia 02 de outubro de 2020, equipes deslocaram até a Rua 
Pintado, Bairro Presidente Vargas, para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de 
arma de fogo. No local a equipe localizou o siate realizando atendimento em via pública onde 
a adolescente, 15 anos, estava com várias lesões na região toráxica e abdominal 
provenientes de disparo de arma de fogo. Na frente da residência o senhor, 34 anos, estava 
com um ferimento de arma de fogo na região da face, sendo encaminhado ao hospital São 
José por seus familiares. No interior da residência foram localizados dois masculinos já sem 
sinais vitais, em óbito, e com vários ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo, 
sendo as vítimas um homem, 20 anos, e outro homem, 40 anos. Sendo acionados os órgãos 
competentes para as medidas cabíveis, Iml e Policia civil, e também realizado o isolamento 
de local. No hospital a vítima  relatou a equipe que " dois masculinos encapuzados adentram 
a residência e perguntaram por um homem, e  começaram a atirar, sendo que o senhor 
reconheceu um dos autores, 19 anos. Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento 
porém não localizou o autor mencionado pela vítima, sendo confeccionada a documentação 
pertinente. 
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