
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 30 novembro 2020 às 06h do dia 01 dezembro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA/ DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h30min do dia 30 de novembro de 2020, no Trianon, a equipe foi até a 
farmácia municipal, onde encontrava-se a senhora, 25 anos, relatou que discutiu com seu 
convivente, 37 anos e que ele passou a agredi-la fisicamente segurando-a sobre um sofá e 
apertando seu pescoço, além de ameaçá-la de morte com uso de uma faca. A equipe foi até 
a frente da casa onde ele aguardava na calçada. Diante do fato foi dada voz de prisão, e 
conduzido até a 14 SDP. A senhora disse ter uma medida protetiva contra ele. 
 
02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. 

Por volta das 18h15min do dia 30 de novembro de 2020, uma equipe  deslocou até a Rua 
dos Desenhistas, após denúncia informando que um homem, 26 anos, estava evadido do 
sistema prisional a alguns dias. No local abordado, o qual primeiramente identificou-se com 
o nome do irmão. Após algum tempo o abordado revelou sua verdadeira identidade. Diante 
da situação e como encontrava-se um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal, 
foi conduzido o autor até o Secat.  
 
03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL  EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h15min do dia 30 de novembro de 2020, uma equipe  estava em 
patrulhamento na Rua Valdomiro B de Camargo, Bonsucesso quando efetuou abordagem a 
um homem, 29 anos, o qual em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém em 
consulta foi constatado possuir em seu desfavor o mandado de prisão pelos crimes previstos 
nos art. 150 e 147 do cp. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao abordado e encaminhado 
até o secat da 14ª SDP.  
 
04 – ROUBO E CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h15min do dia 30 de novembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Capitão Virmond, Centro, para atender uma ocorrência de Roubo. No local a vítima, Sra, 47 
anos, relatou que na data de hoje estava se deslocando a pé pela av. Manoel Ribas, quando 
um rapaz passou correndo e tomou seu aparelho de celular de sua mão e se evadiu. Diante 
do fato foi entrado em contato com a filha da vítima a qual informou a equipe o login e senha 
do gmail sendo possível o rastreamento do aparelho. No local onde apontava o rastreamento 
na Rua Capitão Frederico Virmond, foi abordado um homem, 34 em busca pessoal foi 
encontrado o aparelho em sua cintura. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido até 
a 14ª SDP o qual também tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de 
embriaguez ao volante.  
 
05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 00h05min do dia 01 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Mario Fontoura, para atender uma ocorrência de violação de domicílio. No local em contato 
com o solicitante, relatou que ouviu barulhos no portão da residência e que ao sair para ver 
o que seria avistou uma pessoa tentado se evadir pulando a grade; que o solicitante 
conseguiu conter o indivíduo. Efetuado abordagem ao homem,  29 anos, e constatado que 
possuía em seu desfavor o mandado de prisão pelo crime previsto no art. 155 do cp. Diante 



dos fatos e do não interesse na representação por parte do solicitante foi deslocado até o 
secat da 14ª SDP.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
06 – FURTO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 06h15min do dia 30 de novembro de 2020, na Rua Dos Caquizeiros, São 
Cristóvão, relata o senhor, 42 anos que deixou sua motocicleta placa ASW-8912 estacionada 
na garagem e que hoje pela manha não encontrou, o mesmo informou que deixou o portão 
só encostado e não escutou barulho a noite, uma Honda cg 150 FAN na cor preta. Diante 
dos fatos foi orientado quanto aos procedimentos. 
 
 07 – ACHADO DE CADÁVER EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h do dia 30 de novembro de 2020, na Rua Pedro Alexandrino Araújo, 
Primavera, deslocado ate o endereço citado onde foi repassado que teria um cadáver no 
lago. No local estava a equipe dos bombeiros retirando uma pessoa do sexo masculino já e 
óbito, sem documentos. Segundo um segurança da cidade dos lagos, 33 anos o qual 
informou que visualizou o homem de longe dentro do lago e gritou para o mesmo sair, 
momento que ele se aproximou a pessoa já tinha afundado a cabeça, o lago é raso dava na 
cintura do homem. Foi isolado o local e acionado os órgãos competentes. 
 
 08 –ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 11h do dia 30 de novembro de 2020, na Rua Osvaldo Camilo Mendes, 
Industrial, relata a senhora, 58 anos que estava transitando nas proximidades da escola 
total, momento que foi abordada por dois masculinos os quais lhe derrubaram no chão e 
tomaram sua bolsa na qual estava todos os seus documentos pessoais e seu celular e uma 
quantia em dinheiro, em seguida tomaram rumo ignorado. Diante dos fatos realizado 
patrulhamento, porém sem êxito em encontrar os autores. 
 
09 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 18h40 do dia 30 de novembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Brigadeiro Rocha Centro, para atender uma ocorrência de Roubo. No local relatou a 
solicitante Sra, 37 anos, que se deslocava a pé pela Rua XV de Novembro com Brigadeiro 
Rocha e ao atravessar o cruzamento um indivíduo agarrou sua mão subtraindo seu celular 
samsumg j2 cor dourada e se evadiu sentido Rua Padre Chagas. Que dentro da capa do 
celular estava o cartão de débito e sua habilitação. Verificado e constatado as câmeras de 
segurança da farmácia e constatado que se tratavam de dois suspeitos que passavam de 
moto pelo local, sendo que após isso um desembarcou e efetuou roubo.  
 
10 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 21h do dia 30 de novembro de 2020, equipes deslocaram até a Rua Itapemerin, 
Boqueirão, para prestar atendimento de desaparecimento de pessoa. No local em contato 
com o Sr, 36 anos, esse passou a informar que avistou a criança em via pública e que essa 
estaria sozinha e chorando, que ao avistá-lo veio correndo em sua direção e adentrou ao 
imóvel, que diante da situação acionou a equipe policial. A equipe em contato com a criança 
um menino, aparentando ter três anos, relatou o nome de sua mãe e seu pai. A criança estava 
vestida com um moletom, qual encontrava-se com a manga esquerda com manchas de 
sangue, sendo que o braço e a mão da criança também continha sinais de sangue, no 
entanto não apresentava lesões. Questionado sobre de quem seria o sangue disse apenas 
que um homem pegou uma arma. Diante da situação foi acionado o conselho tutelar, a qual 
tomou para si a responsabilidade de conduzir a criança para acolhimento. Após alguns 
minutos entrou em contato a conselheira que encaminhou a criança até o posto de saúde do 
boqueirão e que nesse estabelecimento uma das pessoas  reconheceu a criança, que nesse 
momento a criança ainda disse: “o homem pegou a arma e matou a mamãe”. De posse 
dessas informações e após consulta ao sistema foi localizado um endereço que constava 
como sendo da genitora, no Morro Alto. Nesse endereço foi feito contato com o sr, 25 anos, 
pai da criança, esse relatou para as equipes que estaria separado e que ela mora em outro 
endereço. Diante da situação deslocado até o endereço, porém nesse local não foi localizado 



ninguém. Enquanto as equipes encontravam-se nesse endereço foi repassado que estariam 
no Batalhão os responsáveis pelo local, e que a filha do proprietário apresentou uma 
conversa no aplicativo whatsapp, onde a mulher relatava que deslocaria para tomar ciência 
a respeito de um serviço, que esse local era para ser na Vila Jordão, porém nas mensagens 
enquanto deslocava ela afirma que o local é longe que estaria em meio a um matagal, que 
estava com receio de ser vítima de sequestro e que após isso, ela não conseguiu mais 
contato com a mulher. Informou ainda que sua irmã visualizou ela entrando com seu filho em 
um veículo gm/onix de cor prata. Orientados as testemunhas a comparecer na 14ª SDP.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
11 – ESBULHO POSSESSÓRIO EM LARANJAL.  
Por volta das 11h00min do dia 30 de novembro, compareceu neste destacamento um 
homem, 52 anos o qual relata que tem uma propriedade de 170 alqueires na estrada que 
liga Laranjal a cidade de Altamira, a 2 km da saída da cidade na Rodovia 364. Segundo o 
solicitante a propriedade está arrendada a um terceiro, e no sábado passado dia 28, teve 
informação que haviam pessoas estranhas fazendo queimadas no local. Segundo ele foi até 
o local onde encontrou cerca de doze pessoas alojadas em dois “barracos” improvisados, 
feitos de madeiras e lonas, em conversa com os mesmos relataram que foram contratados 
por um homem, porém que estavam deixando o local. Relata ainda o solicitante que os 
ocupantes haviam plantado feijão em uma pequena porção de terra, realizado uma queimada 
e um corte (roçada). A equipe deslocou até o local, onde constatou a queimada, o corte e a 
plantação, assim como os “barracos” que já estavam desmontados e sem nenhum ocupante. 
Em um dos barracos de madeira foi encontrado dois cartuchos de munição calibre 32 
deflagrados e uma munição calibre 38 intacta, também foi encontrado duas coronhas 
possivelmente provenientes de espingardas do tipo “puxa fieira”. Nenhum individuo foi 
encontrado no local. Diante dos fatos a equipe orientou o solicitante quanto aos 
procedimentos cabíveis.  
 
12 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM PRUDENTÓPOLIS. 
Por volta das 19h30min do dia 30 de novembro de 2020, a equipe foi acionada pela Senhora, 
37 anos, a qual e mãe social na casa lar de Prudentópolis, a qual relatou que a adolescente, 
14 anos, saiu da casa lar por volta das 12 h e não retornou, relatou ainda que a menor foge 
constantemente, a equipe realizou buscas porém não foi encontrada.  
 
13 – VEÍCULO RECUPERADO E RECEPTAÇÃO EM NOVA TEBAS. 
Por volta das 19h20min do dia 30 de novembro de 2020, a equipe policial estava em 
patrulhamento pela Rua Minas Gerais 200, quando visualizou uma motocicleta placa APG-
2512 em atitude suspeita. Diante dos fatos a equipe efetuou a abordagem e identificou o 
masculino, 26 anos, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém em consulta via 
sistema foi constato que a motocicleta possui alerta de furto /roubo. Diante dos fatos a equipe 
deu voz de prisão e o conduziu juntamente com a motocicleta para a delegacia de polícia 
civil de Manoel Ribas para confecção dos documentos pertinentes e demais procedimentos 
cabíveis.  
 
14 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM PRUDENTÓPOLIS. 
Por volta das 21h56min do dia 30 de novembro de 2020, a equipe policial deslocou até a 
Rua Prudente de Moraes, para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No 
local constatado que dentro de uma residência encontrava-se um senhor sentado no sofá da 
sala com ferimentos na cabeça provenientes de arma de fogo e a porta da referida sala 
encontrava-se arrombada, entrado em contato com a defesa civil os quais constataram o 
óbito da vítima Sr, 78 anos. O enteado da vítima estava no quarto ao lado porém disse não 
ter ouvido nada e a esposa da vítima estava tomando banho. Conversado com populares os 
quais disseram ter ouvido 03 disparos de arma de fogo e uma pessoa trajada com roupas 



escuras teria deixado o local em uma bicicleta, com a chegada da criminalística no local, 
visualizaram 3 disparos de arma de fogo na cabeça da vítima.  
 
15 – DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL EM LARANJEIRAS DO SUL. 
Por volta das 23h20min do dia 30 de novembro de 2020, a equipe policial deslocou até a 
Rua Arnoldo Gomes Sales, para atender uma ocorrência de Disparo de arma de fogo. No 
local o Sr, 38 anos, o qual teria sido atingido por disparos de arma de fogo juntamente com 
sua namorada, 28 anos, os quais estavam saindo de casa. No local em contato com as 
partes, informaram que estavam na casa e quando foram sair com o veículo caminhonete 
toyota hilux cd, na cor branca, ouviram disparos de arma de fogo em direção ao veículo, no 
qual encontravam-se os envolvidos. Segundo o senhor, foram 6 disparos dos quais três 
atingiram o capô, dois a porta do motorista e um a lateral do veículo. Tais disparos teriam 
sido de revólver e que atingiram o braço esquerdo dele e a face da senhora, mais 
precisamente o nariz. Os envolvidos informaram que o autor dos disparos foi o ex-namorado 
da mulher e que em data anterior já teria ameaçado ela. Diante do fato, efetuado 
patrulhamento pela localidade e adjacências, porém sem lograr êxito em localizar o suspeito. 
As vítimas foram orientadas.  
 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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