
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

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

 (Terça para Quarta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – FURTO QUALIFICADO CORROMPER/FACILITAR CORRUPÇÃO DE MENOR EM 
GUARAPUAVA  
Por volta das 22h00mim do dia 05 de janeiro de 2021, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Bento Quinze, Morro Alto, para atender uma ocorrência de furto. Foi 
repassada uma informação relatando que duas pessoas do sexo masculino, possivelmente 
adolescentes, haviam passado em frente à residência da solicitante carregando cada um 
deles um aparelho de tv e com mochilas nas costas. Deslocado até o local e em contato com 
populares que  apontaram para a equipe policial um carreiro que liga a Rua Bento XV com a 
Rua Gótico,  localizado dois rapazes, 19 anos e 17 anos, sendo que no momento da 
abordagem dispensaram cada um um aparelho de tv e tentaram evadir-se, sendo 
acompanhados e logrado êxito na abordagem, localizado uma mochila na cor listrada azul e 
branca contendo uma cafeteira e diversas joias e vários outros objetos e localizado uma 
mochila e no interior continha um vídeo game  e diversos outros objetos. Retornado até o 
primeiro local da abordagem e localizados dois aparelhos de tv. Diante dos fatos foram 
indagados os abordados quanto aos objetos relataram que haviam adentrado uma residência 
e tomado de furto. Deslocado até a Rua João Paulo I e constatado que a residência havia 
sido violada. Em contato com o morador da residência de frente, relatou que a residência 
furtada seria de sua irmã e que ela estaria viajando. Efetuado buscas no local e constatado 
que os autores haviam deslocado algumas telhas e adentraram pelo forro da residência 
causando danos. Que após o furto os autores danificaram a porta da garagem para evadir-
se. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e de apreensão ao adolescente e encaminhados 
juntamente com a genitora do adolescente como representante legal do menor bem como 
os produtos de furto até a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.  
 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
02 – DANO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 10h57min do dia 5 de janeiro de 2021, na Rua Domingos Caetano do Amaral, 
Batel, deslocado até o endereço supracitado, feito contato com o Sr 38 anos,relatou que um 
caminhão  conduzido danificou a fiação da via citada, informou também que um poste o qual 
já estava danificado acabou comprometendo ainda mais. Diante dos fatos foram orientados 
quanto aos procedimentos. 
 
03 – ESCOLTA DE PRESO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h do dia 05 de janeiro de 2021, na Rua Barão de Capanema, Batel deslocado 
até a 14 SDP para fazer a escolta do preso até o hospital santa Tereza, onde seria realizado 
uma cirurgia na mão. No local em contato com o DEPEN os quais informaram que seria 
necessário a guarda no hospital. Diante dos fatos realizado a escolta até o hospital. 
 
04 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 14h55 min do dia 05 de janeiro de 2021, na Concordia, relata solicitante que 
teve uma discussão com seu marido, 67 anos e que o mesmo ameaçou deixar a residência, 
sendo que a solicitante não desejava isso, orientada quanto aos procedimentos a mesma 



não deseja reapresentar, somente queria que o mesmo permanecesse na residência. 
Orientados os envolvidos quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
05 – ESTELIONATO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 14h30 min do dia 05 de janeiro de 2021 na Av Perimetral Norte, Santana a 
equipe deslocou até o endereço supracitado, onde em contato com o solicitante, 32 anos o 
mesmo passou a relatar que, trabalha na empresa e em data de 09/12/2020, realizou uma 
venda de alguns para um homem, no valor de aproximadamente r$ 10.000,00 (dez mil reais), 
sendo que por várias vezes foi até o seu comércio e ele se negava a pagar. Na data de hoje, 
o sr foi novamente até o comércio e encontrou o mesmo fechado, sem nenhum móvel no 
interior. Em conversa com terceiros, descobriu ainda que teriam mudado para o bairro 
primavera e não foi possível localizá-los. Diante do fato foi orientado o sr quanto aos 
procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
06 – INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 15h00min do dia 05 de janeiro de 2021 no, Batel durante patrulhamento equipe 
choque realizou abordagem a um Veículo Ford/ Versailles, na rua Dr Alfredo Stolz, tendo 
como condutor um adolescente, 16 anos. Sendo confeccionadas as notificações. Veículo foi 
recolhido ao pátio do 16º BPM. Condutor e sua responsável foram orientados quanto os 
procedimentos. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
07 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESOBEDIENCIA – DIRIGIR GERANDO 
PERIGO DE DANO EM PALMITAL 

Por volta das 11h30min do dia 05 de janeiro de 2021, a equipe em patrulhamento pela  Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, Vila Feliz, visualizou uma motocicleta de cor preta, cujo 
condutor trajava chinelos e ao visualizar a viatura iniciou fuga da equipe, tendo sido dada 
voz de abordagem e parada sendo que o mesmo não acatou, tendo conduzido a motocicleta 
em alta velocidade, passando inclusive em meio a várias crianças que brincavam na rua, 
causando risco a integridade física das mesmas, sendo que foi obtido êxito na abordagem 
do cidadão, sendo que ao descer da moto o mesmo se livrou de um objeto que estava no 
bolso de seu calção. O mesmo foi identificado, 26 anos. Tendo sido feitas buscas na direção 
onde o mesmo arremessou o objeto, foi encontrado ao lado da motocicleta um invólucro de 
substancia análoga a maconha, o qual pesou 1,65 gramas. A motocicleta Yamaha/Ybr 125, 
a qual estava com débitos em atraso. O mesmo ainda não possui carteira nacional de 
habilitação. Diante dos fatos a motocicleta foi apreendida ao pátio do 4 Pelotão e ele foi 
encaminhado a 44 SDP de Palmital para os procedimentos cabíveis. 
 
08 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM PINHÃO  
Por volta das 15h00min do dia 05 de janeiro de 2021, a equipe policial deslocou até a Rua 
São Sebastião, São Cristóvão, informações de que estaria acontecendo o comércio de 
entorpecentes. Foi intensificado o patrulhamento sendo que foi dado voz de abordagem a 
um indivíduo, 27 anos em revista nada foi encontrado. No pátio da residência estava um 
homem, 31 anos, sendo encontrado em seu bolso 06 (seis) pedras de substância análoga 
ao crack, embaladas em papel alumínio, prontas para venda. Também foi encontrada certa 
quantia em dinheiro. Saiu do interior da residência uma mulher, 33 anos, a qual é esposa, 
que indicou para a equipe policial onde estariam mais duas pedras de crack enterradas no 
quintal da residência.  Diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão ao casal. Os 
autores e as drogas foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Pinhão para os 
procedimentos cabíveis.  
 

09 – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM LARANJEIRAS DO SUL 

Por volta das 19h30min do dia 05 de janeiro de 2021, a equipe policial deslocou até a Rua 
Rio Grande do Sul, Água Verde para atender uma ocorrência de vias de fato. No local em 
contato com populares, informaram que um homem que havia sido ferido por arma branca e 



já teria sido encaminhado para o hospital e que o autor teria fugido em um gol de cor preta. 
A equipe realizou buscas porém sem êxito em encontrar o suspeito. Deslocado ao hospital 
São José, onde teria dado entrada a vítima, 27 anos, o qual foi atestado o óbito, que informou 
que sofreu uma perfuração no coração. Em contato com a ex mulher, Sra, 27 anos, a qual 
relatou que chamou o seu ex-marido, até a sua casa para levar a menina que ambos tem 
juntos, quando ele chegou no local entrou em vias de fato com o atual amásio, 29 anos, o 
qual investiu contra ele com uma faca sendo ele atingido e o autor se evadido do local.  
 

10 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM PORTO BARREIRO  
Por volta das 17h00min do dia 05 de janeiro de 2021, a equipe policial deslocou até Rua das 
Cerejeiras, Centro para atender uma ocorrência de vias de fato envolvendo um casal. No 
local foi visualizado em via pública um homem, 44 anos, com cortes no peito e braço. Logo 
em seguida a convivente, 47 anos, informou que ele estava embriagado na residência 
ameaçando-a e em dado momento agarrou-a, sendo que para se defender o agrediu com 
um estilete. Diante dos fatos foi acionada a ambulância e conduzidas as partes até o hospital 
São José e posteriormente até a delegacia.  
 

11 –  DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL EM TURVO  
Por volta das 22h00min do dia 05 de janeiro de 2021, a equipe policial deslocou até a Rua 
Principal, Ibema, após receber ligações que no local teria ocorrido vários disparos de arma 
de fogo e que haviam pessoas feridas. No local foi verificado pela equipe que o fato ocorreu 
em frente ao bar. Durante o deslocamento a equipe encontrou a ambulância a qual já estava 
encaminhando a primeira vítima para o hospital Bom Pastor em Turvo. Foi entrado em 
contato com o proprietário do bar, Sr, 21 anos o qual relatou a equipe que dois homens teriam 
chegado com um veículo fiat uno branco no local e que falaram " que iriam acertar aquele 
negócio", e que logo em seguida ouviu os tiros e então correu do local. Populares então 
chegaram no local e informaram que em uma casa próxima havia outro homem caído vítima 
dos disparos de arma de fogo. Deslocado ao local, onde o homem, 20 anos, apresentava 
ferimentos por disparo de arma de fogo na mão e perna direita, estava consciente e relatou 
que havia corrido até aquela casa a fim de pedir socorro. Indagado sobre os fatos relatou 
que estava no bar com um amigo e mais duas meninas, e que tiveram um desentendimento 
com um dos responsáveis pelo bar, e que em dado momento este apontou uma arma de 
fogo para ele e seus amigos e realizou vários disparos, sendo que então cada um correu 
para um lado a fim de fugir dos disparos. Foi então acionado a ambulância novamente, a 
qual conduziu Jean também para o hospital Bom Pastor. Populares informaram a equipe que 
próximo de casa foram ouvidos vários disparos e que o autor teria se evadido em uma 
motocicleta. Deslocado então até o hospital a fim de identificar as outras vítimas. No hospital 
em Turvo, foi identificado a outra vítima um rapaz, 20 anos, o qual já havia sido transferido 
em estado grave para o hospital em Guarapuava. Equipe ainda levantou a informação das 
meninas que estavam com as vítimas e as duas confirmaram os fatos que estavam no 
referido bar com. Que as duas não foram atingidas por nenhum disparo e não apresentavam 
ferimentos.  
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