
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 13 dezembro 2020 às 06h do dia 14 dezembro 2020
 (Domingo para Segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01  –01  –  DESACATO  /  DESOBEDIENCIA  /  PERTURBACAO  DO  TRABALHO  OU
SOSSEGO ALHEIO / RESISTENCIA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 04h05min do dia 13 de dezembro de 2020,na Rua Cel Antonio Vilaca, Vila
Bela,  constatado  que  algumas  pessoas  faziam  algazarras  e  utilizavam  som  alto.  Foi
efetuado contato com o proprietário da residência,  qual  comprometeu-se acabar com a
confraternização e solicitou para que seus hóspedes se retirassem. Momento que saiu da
casa o homem, 23 anos, e passou a desacatar a equipe. Nesse instante a equipe decidiu
abordar o ofensor, sendo que esse correu, foi realizada a abordagem, ele não acatou a voz
de abordagem resistindo e que após isso o autor foi contido, no entanto esse passou a
gritar chamando por nomes e parentes em frente a referida residência. E que esses ao
perceber que o autor encontrava-se detido partiram para cima dos policiais, cerca de vinte
pessoas entre parentes e vizinhos, a todo momento tentavam arrebatar o detido e ofendiam
a equipe.  Com a  chegada  das  outras  equipes  os  autores  correram para  o  interior  da
residência enquanto o sr, 62 anos, fechou o portão e ficou segurando para que os policiais
não adentrassem, nessa ação ao tentar evitar a ação policial o sr sofreu uma pequena
escoriação no crânio que foi  ocasionada pelo portão que bateu em sua cabeça.  Após
adentrar no imóvel foi abordado o sr, 38 anos, qual por diversas vezes havia desacatado a
equipe com palavras de baixo calão, além de tentar impedir a prisão do filho. Também foi
abordado a senhora, 19 anos, qual estava presente na hora do fato e foi identificada como
sendo uma das pessoas que desacatou a equipe. Por fim foi identificado a senhora, 26
anos,  que  também  proferiu  ofensas  e  tentou  resgatar  seu  esposo.  Diante  de  toda  a
situação e sendo identificados as pessoas acima citadas como autoras dos fatos. Foram
conduzidos até o 16º BPM para lavratura de termo circunstanciado.

02 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
Por voltas das 19h21min do dia 13 de dezembro de 2020, na Rua dos Agricultores, Morro
Alto, a equipe do Samu estava prestando os primeiros atendimentos a uma vítima de a qual
devido a gravidade da lesão (ferimento no tórax),  o individuo seria encaminhado até o
hospital  Santa  Teresa.  Em  contato  com  a  vítima,  46  anos,  ele  relatou  que,  teve  um
desentendimento  com a  mãe  da  sua  vizinha,  e  ela  desferiu  golpes  de  faca  contra  o
solicitante. Deslocado até o local foi localizada a sra, 37 anos, onde, indagada sobre o fato,
relatou que,  o homem a ameaçou de morte e ainda em data de hoje tentou agredi-la.
Diante  do  fato,  foi  dada  voz  de  prisão  e  deslocado  até  a  14ª  SDP,  para  que  fossem
tomadas as medidas legais cabíveis. 

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:  

03 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 17h16min do dia 13 de dezembro de 2020, na Rua Borges de Medeiros,
Boqueirão, feito contato com o senhor, o qual relatou que estava ausente de sua casa
quando  foi  avisado  por  patrulheiros,  que  teria  disparado  alarme  no  interior  de  sua
residência,  retornando no local  foi  constatado que os  autores  arrombaram a grade da
janela e efetuaram o furto de um notebook Samsung ativ book 2 de 14” cor azul, do quarto,
que na sequência disparou o alarme da sala e se evadiram. O local não possui câmeras e



nenhum  vizinho  notou  nada  de  anormal.  Diante  dos  fatos  foi  orientado  quanto  aos
procedimentos cabíveis.

04 – ROUBO EM GUARAPUAVA
Por volta das 22h37min do dia 13 de dezembro de 2020, na Rua Azevedo Portugal, Centro,
relatou o solicitante, 22 anos que parou seu veiculo Peugeot cor prata, palcas ETZ-2c33
em frente a Lagoa das Lágrimas, quando uma motocicleta de cor preta parou do lado do
seu veiculo, o garupa desceu com uma arma de fogo e deu voz de roubo. O solicitante saiu
correndo, e os autores levaram o veículo. Realizado patrulhamento porém não foi logrado
êxito na localização do veículo.  Orientado quanto aos procedimentos cabíveis. 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CANTAGALO 
Por volta das 16h30min do dia 13 de dezembro de 2020,  a equipe policial encontrava-se
em patrulhamento pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Cantagalense, quando avistou
um homem, 30 anos, o qual possui em seu desfavor o mandado de prisão, expedido pela
Comarca  de  Cantagalo.  Diante  da  constatação,  foi  dada  voz  de  prisão  ao  mesmo  e
encaminhado até o DEPEN de Cascavel.

06 – DANO/ AMEAÇA/ VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO TURVO 
Por volta das 18h15min do dia 13 de dezembro de 2020, relatou o solicitante que um homem,
18 anos, invadiu sua residência na  Rua da Jabuticabeiras, BNH  e começou causar dano no
interior. No local a equipe constatou o dano, porém o autor ao avistar a equipe evadiu-se do local
embrenhando-se em um matagal.  A equipe então fez buscas e localizou o indivíduo o qual  foi
abordado. A proprietária da residência desejou representar. Foi dada voz de prisão ao autor e as
partes encaminhadas até a 14ª SDP para os procedimentos referente ao flagrante. 

07 – CONDUZIR VEÍCULO SOB A INFLUENCIA DE ÁLCOOL EM PRUDENTÓPOLIS 
Por volta das 19h15min do dia 13 de dezembro de 2020,  durante o patrulhamento, foi
visualizado pela equipe policial  que a caminhonete i/Ford Ranger xlt  12f,  de cor  prata,
realizando manobra perigosa na Rua Dom Pedro II, Vila da Luz. Realizada a abordagem do
referido veículo identificado o condutor, 35 anos, regularmente habilitado, após a busca
pessoal  e  no veículo  nada de ilícito  foi  encontrado,  porém o condutor  encontra-se em
visível estado de embriaguez,  convidado o condutor a realizar o exame etilométrico, o qual
resultou em 0,69mg/l. Dada voz de prisão ao condutor e encaminhado até a delegacia de
polícia civil para que sejam adotadas as medidas cabíveis. 

08 – PORTE DE ARMA DE FOGO / AMEAÇA EM NOVA LARANJEIRAS 
Por volta  das 18h25min do dia  13 de dezembro de 2020,  após informações,  a  equipe
tomou conhecimento que havia um indivíduo portando uma espingarda e um facão no
centro de bocha, ameaçando diversas pessoas. A equipe então deslocou até o  local e em
contato com o responsável pelo estabelecimento, ele relatou que um homem, de 22 anos,
chegou  ao  centro  de  bocha,  adentrando  no  barracão  montado  no  cavalo,  com  uma
espingarda e um facão exigindo bebidas, vindo a ameaçar ele, dando golpes de facão em
sua direção, sem êxito em lhe acertar, também ameaçou as diversas pessoas ali presentes.
Relatou ainda que a população no local conseguiu conter o mesmo e retirar suas armas
segurando-o até a chegada da equipe. No local  havia um facão,  marca Thompson, de
aproximadamente 40 cm de comprimento e uma espingarda Full  Choke,  calibre 32/65,
municiada e com munição intacta, CBC. Porém ninguém teve interesse na representação
da ameaça. A equipe deu voz de prisão, em seguida foi encaminhado até a 2ª SDP para os
procedimentos. 



09 – FURTO SIMPLES EM PITANGA 
Por volta das 01h05min do dia 14 de dezembro de 2020,  em patrulhamento pela Rua
Visconde de Guarapuava, Centro, a equipe policial  avistou homem em atitude suspeita
carregando 3 caixas de cerveja (lata); realizada a abordagem identificada, 20 anos, o qual
assumiu ter furtado a cerveja do Posto de Combustível.  Dada voz de prisão, à equipe
deslocou até o referido posto onde a cerveja estava exposta na parte exterior do posto em
contato com o frentista, 42 anos, ele relatou que não havia percebido a ação, orientado
sendo que não pode se ausentar do posto para acompanhar o procedimento, encaminhado
o autor para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB
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