
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 04 janeiro 2020 às 06h do dia 05 janeiro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 16h40min do dia 04 de janeiro de 2021, na Av. Bento Munhoz da Rocha, 
Industrial, em patrulhamento pela via supracitada efetuou abordagem a uma mulher, 60 anos, 
constatado em desfavor da abordada o Mandado de prisão com 030 pelo Crime previsto no 
Artigo 35 do CP. Diante do fato foi encaminhada a mesma e entregue na 14ª SDP. 
 
02 – VEICULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 15h30min do dia 04 de janeiro de 2021, na Na Rua XV de Novembro, Morro 
Alto, foi constatado que o automóvel VW/Gol placas CCP-3221 que estava no Pátio 
destinado aos veículos removidos do 16º BPM devido ao envolvimento em Acidente de 
Trânsito cujo condutor evadiu-se do local do sinistro possui Alerta de Furto/Roubo. Diante do 
fato foi realizado a entrega do veículo no pátio da 14º SDP para que se adotem os 
procedimentos de Polícia Judiciaria. 
 
03 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 01h01min do dia 05 de janeiro de 2021, no Bairro dos Estados, conforme a 
Sra, 49 anos, a mesma relata que o ex marido de sua Irma, 39 anos, o Sr, 39 anos, estaria 
em frente à residência, e por várias vezes realizou ligações, a primeira às uma hora da manhã 
de hoje, proferindo Ameaças, falando "que se a ela não viesse falar com ele, ele irá fazer 
algo contra ela", sendo que ela possui uma Medida Protetiva em seu favor, sendo que o 
homem estava Descumprindo. A equipe chegou no local, e constatou que ele estava em 
frente à residência, em um veículo Ford KA de cor Branco. Entrado em contato com a mulher, 
e pelo interesse dela na representação, foi encaminhado as partes até a 14º SDP para os 
procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
04 – DANO E FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA 
EM GUARAPUAVA 

Por volta das 10h00min do dia 04 de janeiro de 2021, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou 
até  a Rua Barão do Rio Branco Centro, para atender uma ocorrência de Dano, a Senhora, 
relatou que quando chegou no seu local de trabalho, encontrou a janela da sala quebrada, 
sendo que no interior do cômodo encontrava-se a pedra utilizada para causar o dano. 
Informou ainda que desconfia que a autoria poderia ser de dois acolhidos que encontram-se 
evadidos da casa de acolhimento, localizada na Rua Expedicionário Mário de Souza, Batel. 
Os adolescentes que encontram-se evadidos, 17 anos e 16 anos, os quais fugiram nos dias 
02 e 03 de janeiro de 2021, respectivamente. Foi orientada quanto aos procedimentos.  
 
05 –  LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA  EM GUARAPUAVA 
Por volta das 19h38min do dia 04 de janeiro de 2021, no São Cristóvão, relata a solicitante, 
17 anos, que convive com o homem, 20 anos que vem sendo Agredida por este que em data 
de hoje sua avó veio até sua casa para levar a solicitante para casa de seus familiares e que 
seu Amásio revoltou-se e tentou impedir que a mesma saísse da casa. No local após contato 



com as partes a solicitante expressou o desejo de acompanhar sua avó. Orientado as 
medidas cabíveis, ficando a solicitante do prazo para representação 
 
06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 20h35min do dia 04 de janeiro de 2021, na Rua Barão do Capanema, Santa 
Cruz, o Sr, 59 anos, informou que um homem em um veículo Siena de cor Prata, chegou e 
exigia adentrar no condomínio para ir até o apartamento de sua esposa, pois ele precisava 
resolver uma situação com ela. Como o homem estava visivelmente transtornado, o 
solicitante que é vigilante do local o proibiu de adentrar, porém o homem desobedeceu e 
passou a Agredir ele com chutes e socos e se evadindo, dizendo que voltaria e mataria ele 
e sua ex esposa. Deslocado até o endereço repassado pela Sra, que é ex Esposa do autor, 
69 anos, e que informou que ele possui arma de fogo, foi localizado o homem em buscas na 
sua residência, onde nenhum ilícito foi localizado. O solicitante não teve interesse em 
representação, por isso foi orientado quanto aos procedimentos legais. 
 
07 –  LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA  EM GUARAPUAVA 
Por volta das 21h50min do dia 04 de janeiro de 2021, no Conradinho, no local, conversado 
com a Sra, a mesma relata que seu convivente Sr, 23 anos, chegou na residência 
embriagado e pegou uma faca de serra e se feriu no peito, sendo que os familiares acionaram 
a equipe do SAMU no local para encaminhar o mesmo para Atendimento Médico. Orientados. 
 

08 – APOIO A OUTROS ORGAOS EM GUARAPUAVA  
Por volta das 23h00min do dia 04 de janeiro de 2021, na Rua Das Orquideas, Trianon, foi 
prestado apoio ao SAMU na condução de um rapaz, 36 anos para atendimento médico, 
pessoa com problemas de alcoolismo e drogas, o mesmo foi conduzido até a UPA Batel onde 
recebeu Atendimento Médico. Orientado demais medidas. 
 
09 – DISPARO DE ALARME EM GUARAPUAVA 
Por volta das 23h02min do dia 04 de janeiro de 2021, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro, em contato com o Gerente do Supermercado que informou que foi um Disparo de 
Alarme, nada danificado no local. Orientado quanto aos procedimentos legais. 
 
10 – ROUBO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 03h21min do dia 05 de janeiro de 2021, na Rua Medianeira, Jardim das 
Américas, relata o solicitante o Sr, 70 anos, que estava em sua residência quando chegou 
um homem, que este pediu o Celular do solicitante para ligar pra Ambulância, que o 
solicitante emprestou o Celular, algum tempo este saiu correndo e levou o Celular, no local 
foi orientado o solicitante quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
11 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 12h00min do dia 04 de janeiro de 2021, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou 
até a Rua Saldanha Marinho x Rua Generoso de Paula Bastos, Bairro Santa Cruz para 
atender uma acidente de trânsito.  No local, conforme as partes envolvidas, passaram a 
relatar que:  o fiat/uno mille, transitava pela Rua Saldanha Marinho no sentido Centro/Bairro 
Santa Cruz (via preferencial), quando envolveu-se em acidente de trânsito do tipo 
abalroamento transversal ao ser atingido pelo fiat/uno mille fire, que transitava pela Rua 
Generoso de Paula Bastos, no sentido Bairro Santa Cruz/Bairro Santana. Do evento, 
ferimentos no condutor do Fiat/Uno que transitava pela Saldanha Marinho que foi socorrido 
pelo samu e encaminhado até a urgência Trianon e danos materiais em ambos os veículos. 
Após consulta operacional nada de irregular foi constatado em relação aos condutores. 
Diante do fato, foi lavrada a notificação pertinente, por débitos o veículo Fiat/ Uno Mille 
recolhido ao pátio do 16º BPM. 
 
.  
 
 



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
12 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR E AMEAÇA EM PRUDENTÓPOLIS 

Por volta das 06h30min do dia 04 de janeiro de 2021, a equipe policial deslocou até a 
Localidade Ivai, Zona Rural, para prestar atendimento a ocorrência de Ameaça. No local a 
Sra, 56 anos, relatou que seu Marido, 60 anos a ameaçou com uma espingarda. Informou 
ainda que em data de ontem após embriagar-se com amigos passou lhe agrediu com chute 
na sua perna. Feito a apreensão da espingarda calibre 36 sem marca, dado voz de prisão 
ao homem e encaminhado até a delegacia local para procedimentos.  
 

13 – DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL NO GUARÁ  
Por volta das 12h00min do dia 04 de janeiro de 2021, compareceu no 16° Batalhão de Polícia 
Militar o Senhor, relatando que tem uma ação judicial de uma área de terra o Rio das Pedras, 
e no local estava sendo retirado madeira irregularmente. Deslocado até o local onde a equipe 
constatou veículos em movimento, e foram encontrados um homem, 40 anos, e mais quatro 
homens os quais estavam com tratores no local, fazendo a separação e classificando as 
madeiras para facilitar o carregamento nos caminhões. O homem, 40 anos retornou nesta 
data para fazer a classificação das madeiras descumprindo assim a decisão judicial. Foi 
então conduzido a delegacia de polícia civil para procedimentos. No deslocamento para 
delegacia foi feito apreensão do veículo utilizado no local, um ford fiesta de cor cinza, que 
trafega na localidade, feita abordagem e identificado o condutor, o qual não portava 
documentos do veículo e documentos próprios, consultado e constatado que o veículo estava 
com débitos desde o ano de 2013 devido aos débitos, o veículo foi encaminhado ao pátio do 
16°BPM e confeccionado as notificações cabíveis pela equipe do trânsito.  
 
14 –ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE EM SANTA MARIA DO OESTE 
Por volta das 17h10min do dia 04 de janeiro de 2021, na Rua Celso Ferreira Jorge, Chácara, 
atendendo solicitação da Sra, 62 anos, a qual relatou que teria encontrado um Crânio, 
possivelmente Humano na propriedade de sua mãe, relatou ainda que estaria no local, que 
é uma Chácara, verificando a divisa, que é um Riacho. E que nesse trajeto teria localizado o 
Crânio, de imediato foi deslocado até o endereço indicado e confirmado o fato, sendo 
realizado buscas porém, nada mais foi localizado no local. Dessa forma fora entrado em 
contato com a Policia Civil de Pitanga, que orientou realizar a remoção e entregar n a 45º 
DRP de Pitanga para os demais procedimentos. 
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