
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 19 outubro 2020 às 06h do dia 20 outubro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – ABORDAGEM DE SUSPEITO (Descaminho) – EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 12h00min do dia 19 de outubro de 2020, na Rodovia BR 277, km 338 – Morro 
Alto, a equipe de operações com cães, durante abordagem ao ônibus, linha Foz do Iguaçu a 
Curitiba. A equipe utilizou o cão de detecção de entorpecentes Hulk, o qual não  apresentou 
nenhuma mudança de comportamento, porém foi identificado algumas malas suspeitas e 
encontrado seus devidos proprietários, sendo duas mulheres, foi identificado duas mochilas 
com celulares e aparelhos eletrônicos, da senhora, a qual não possui nota fiscal,  outra 
mochila também com celulares e aparelhos eletrônicos com a outra senhora, também sem 
nota fiscal, foi solicitado apoio a Polícia Rodoviária Federal, do posto do Guará, a qual 
prestou o referido apoio e realizou a apreensão de todos os objetos eletrônicos, as malas 
foram devidamente ensacadas e lacradas. Para posterior encaminhamento a receita federal 
de Ponta Grossa.  
 
02 –CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 22h30min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Leoni de Jesus Alves da Mota, 
a equipe choque recebeu uma denúncia anônima onde no referido endereço onde estaria 
um homem, 28 anos o qual é foragido da 14 SDP. Chegando no local ao desembarcar da 
viatura uma pessoa olhou pela janela da casa onde foi possível reconhecê-lo claramente, de 
imediato foi feito a abordagem foi dado voz de prisão e encaminhado até a setor de 
carceragem da 14 SDP. 
 
03 –  FURTO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h15min do dia 20 de outubro de 2020 na Avenida Manoel Ribas, Conradinho 
a equipe foi acionada via 190 para dar atendimento a uma situação de furto. A equipe rpa 
chegou ao local conversou com o vendedor, o qual relatou que estava mostrando o veículo 
para um comprador, momento em que uma mulher loura, chegou e adentrou o veículo, vindo 
a se evadir do local.  Repassado a placa do veículo sendo um fiat uno de cor vermelho. 
Quando a equipe estava na revenda de veículos, foi repassado que a mulher loura teria 
abastecido no posto a quantia de R$182,03 em gasolina e não efetuou o pagamento, vindo 
a se evadir do local. Foi repassado a placa do referido veículo, o qual foi visualizado na br 
277 por uma equipe policial retornando a Guarapuava, e no Trevo principal de acesso foi 
logrado êxito na abordagem, sendo identificada a mulher, a qual não possuía mandado de 
prisão, e devido aos fatos, foi conduzida a mesma até a 14ª SDP para seguir com os 
procedimentos cabíveis 
 
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 08h50min do dia 19 de outubro de 2020. Na Rua São Francisco de Assis, 
Boqueirão, a equipe atendeu uma ocorrência, onde o solicitante, 43 anos, relatou, que ao 
chegar na Escola, constatou o furto de um botijão de gas p-45. Informou que o autor 
arrombou dois cadeados de acesso, subtraindo apenas o referido botijão. Não soube precisar 
o horário dos fatos. Orientados mesmos quanto aos procedimentos cabíveis.  



05 – ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 08h10min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Cláudio Coutinho, Morro Alto, 
no local, relata o senhor, que ao chegar em sua serraria, foi chamar seu funcionário, 62 anos, 
o qual dorme em um quarto no pátio. O mesmo estava deitado, sem vida. Foi acionado o 
Samu, o qual compareceu e atestou o óbito por causas naturais. O corpo foi deixado sob a 
responsabilidade do senhor, 66 anos, até a chegada da funerária no local. 
 

06 – ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 10h30min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Padre Chagas, Centro, a 
equipe deslocou para dar atendimento a uma ocorrência, onde um transeunte estava fazendo 
sua caminhada e visualizou um possível cadáver, no parque do lago. No local a equipe 
constatou o fato como verdadeiro. Foram acionados Corpo de Bombeiros e IML. Com a 
chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, o corpo foi retirado da água. Posteriormente 
com a chegada da Policia Civil e o perito, foram realizados os exames, verificado que a vítima 
não tinha lesões aparentes, estava com uma muleta e portava a identidade, 70 anos. Sendo 
dado continuidade os procedimentos cabíveis.  
 
07 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 19h33min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Tiradentes, Centro, a equipe 
foi acionado via copom para dar atendimento a uma situação de furto qualificado. No local 
foi entrado em contato com o senhor, 39 anos, o qual relatou que o escritório em que trabalha, 
foi arrombado e foi roubado 03 notebook, o mesmo relata que foi no horário das 18h as 19h, 
que arrombaram a porta da frente, pularam a grade da frente. Foi feito patrulhamento, porém 
sem êxito. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
08 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 19h18min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, Boqueirão, relata o senhor que saiu para trabalhar cedo por volta das 07h30min as 
18h00min, perceberam que a janela da sala estava arrombada, no interior da residência 
foram furtados diversos objetos, se destacando uma tv 50' marca Samsung e um vídeo game 
playstation 4 modelo slim. Provavelmente foi adentrado pulando os muros do fundo segundo 
a vítima. Diante dos fatos, realizados patrulhamento nas proximidades, porem nada 
localizado. 
 
09 – LESÃO CORPORAL INJURIA, AMEAÇA E GUARAPUAVA. 

Por volta das 01h25min do dia 20 de outubro de 2020, na Rua dos Caquizeiros, São 
Cristovão, relata o solicitante, que seu vizinho, chegou em frente a sua residência bastante 
embriagado e começou a injuria-lo, chamando de "viado", "filha da puta", ainda ameaçando 
colocar fogo em seu ônibus que fica estacionado em via pública. Em ato continuo o solicitante 
ouviu um barulho que seria o homem chutando o referido ônibus. Ao sair do portão para ver 
o que teria acontecido, ele passou a agredi-lo com socos, chutes e arranhões. Com a equipe 
no local o autor já havia se retirado do local. Sendo assim coube orientações. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 08h00min do dia 19 de outubro de 2020, na  Rua Pres. Castelo Branco X Rua 
Guaíra / Rua Bernardino Roseira de Lacerda - Alto da XV, no local acidente de trânsito, do 
tipo abalroamento transversal, onde a motocicleta Honda C100 biz,, que era conduzida por 
um homem, tendo como passageira uma moca, qual transitavam pela AV. Pres. Castelo 
Branco, sentido Santana ao bairro São Cristóvão (via preferencial), quando no cruzamento 
com a Rua Bernardino Roseira de Lacerda, veio a ser abalroado pelo Ford Fiesta, este por 
sua vez, transitava pela última via em comento, sentido Morro Alto ao Centro, conduzido por 
um senhor, do evento resultou em danos materiais em ambos os veículos, tendo como vítima 
o condutor e passageira da motocicleta, os quais foram socorridos pelo SAMU e 
encaminhados as casas hospitalares da cidade, sendo estes o Hospital Santa Teresa e 
hospital São Vicente, respectivamente. Realizado consulta operacional, com os envolvidos, 
sendo possível observar que o condutor da motoneta, não possui CNH, diante ao fato o 



veículo foi notificado e removido ao pátio do 16ºBPM. (Cabe ressaltar, que a passageira 
estava gestante de 36 semanas e foi submetida a uma cesárea de emergência. O 
motociclista foi encaminhado ao ortopedista, por apresentar fratura no quadril, aguardando 
cirurgia, ficando prejudicado a confecção do termo circunstanciado. 
 
11 –  ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 12h15min do dia 19 de outubro de 2020, Na  Rua João Gelinski, Conradinho, 
relata o solicitante, 48 anos, que deixou sua caminhonete Nissan/Frontier, de cor 
preta,   estacionada na via, enquanto frequentava uma mercearia, momento quando 
percebeu que a mesma disparou, descendo a via, vindo a colidir com um poste, na referida 
via,  da colisão resultou em danos no poste de iluminação pública e no veículo, realizado 
consulta  onde foi constatado débitos de licenciamento do veículo e que o senhor  estava 
com a CNH suspensa, feito a liberação do veículo, a responsável, orientado aos envolvidos 
quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
12 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 08h48min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Xavier da Silva x Rua Cap. 
Frederico Wirmond, Centro, a equipe deslocou em apoio a atendimento de acidente. No local 
o condutor do veículo Toyota/Corolla, relatou que transitava pela Rua Xavier da Silva, quando 
o veículo Fiat/Strada,, conduzido por um homem, 47 anos veio a colidir com seu veículo, 
capotando e parando em seguida. Do acidente resultaram danos materiais nos dois veículos, 
sendo o que condutor da Fiat/Strada, foi encaminhado ao hospital São Vicente, para 
atendimento médico, já outro condutor, dispensou atendimento. Verificado a documentação 
dos condutores e dos veículos, nada de ilícito encontrado. Os veículos foram liberados para 
as seguradoras.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
13 – FURTO SIMPLES EM MANOEL RIBAS 
Por volta das 11h15min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Primeiro de Maio, Centro, 

compareceu ao DPM o senhor, 42 anos, o qual passou a relatar, que reside no Rio do Padre, 
zona rural do município de Manoel Ribas e que hoje de manhã, notou que sua motocicleta 
Honda/nxr150, de cor preta, placa AXK-8549, foi furtada do barracão, provavelmente durante 
a madrugada, relata ainda que a motocicleta estava com a chave na ignição. A vítima foi 
orientada quanto às demais medidas a serem tomadas.  
 
14 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS DO 
SUL. 
Por volta das 12h00min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Dr. Jorge Barreiro, Bairro 
Jardim Santana, a equipe da ROTAM, deslocou até a Rua Dr. Jorge Barreiro, onde segundo 
o solicitante, seu filho, menor de idade, teria ficado agressivo, após sua mãe encontrar 
substância entorpecente em seus pertencentes e se recusado a entregar para o mesmo. No 
local a senhora, 32 anos, relatou que estava arrumando as roupas de seu filho, 15 anos, 
quando acabou encontrando sete invólucros de substância análoga a maconha, que após 
pesagem aferiu a quantia de 25,4 gramas. Diante do fato foi dada voz de apreensão ao 
menor e encaminhado até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul, acompanhado de sua genitora, 
para os procedimentos cabíveis.   
 

15 – ENTREGA DE ARMA DE FOGO EM FOZ DO JORDÃO. 
Por volta das 15h00min do dia 19 de outubro de 2020, na Rua Benjamim Constante, foi 
entregue de modo voluntario para a equipe policial, uma espingarda, de marca IMBEL, e, 01 
(um) cartucho, calibre 0.32. A equipe fez a apreensão da arma e encaminhou para a as 
medidas cabíveis, até a 14° SDP.  
 

 
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB
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