
     POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 07 janeiro 2021 às 06h do dia 08 janeiro 2021
 (Quinta para Sexta-feira)

O  CORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:  

Nada a relatar

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:  

01 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA
Por  volta  das 15h20min do dia  07  de janeiro  de  2021,  na Rua Pedro Alves,  Centro,
conversado com o Sr, 33 anos, o mesmo relata que estava vindo de laranjeiras do sul
pela  br277,  momento  em  que  um  veículo  jetta  de  cor  branco  começou  a  segui-lo,
adentrando a cidade de Guarapuava, momento em que o mesmo abandonou seu veículo
meriva nas proximidades da rodoviária,  deixando no local  o  seu amigo,  sendo que o
condutor do jetta passou e efetuou alguns disparos de arma de fogo. A equipe retornou
ate próximo a rodoviária, localizou o veículo meriva, porém não localizou seu amigo e o
veículo não estava danificado pelos disparos. 

02 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA 
Por volta das 15h38min do dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
relata a solicitante, 46 anos que ouviu barulhos no pátio de sua casa que ao verificar viu 
um individuo, que este furtou um skate nas cores marrom com verde, este pulou o muro e 
evadindo-se tomando rumo ignorado. Orientado demais medidas. 

03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h50min do dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Antonio Losso, Bonsucesso,
o Sr. 74 anos, o qual passou a relatar que foi até a mercearia  próximo de  enquanto
estava encostado no balcão uma mulher passou próximo a vítima e pegou dinheiro do
bolso da camisa, em seguida evadiu-se correndo, a vítima tentou acompanhar a autora
dos fatos, porém não obteve êxito. Foi realizado patrulhamento nas imediações ninguém
foi localizado.

04 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA
Por volta das 20h30min do dia 07 de janeiro de 2021, na Santana, em contato com  a
solicitante, 25 anos a qual passou a relatar que seu ex-amásio, veio até sua residência e
com o veículo GM/Kadett na cor cinza, derrubou o portão da residência, e posse de um
bastão de madeira passou a agredi-la, deixando ela com várias escoriações e hematomas
pelo corpo. O autor evadiu-se do local. Sendo realizado buscas, sem êxito em localizá-lo,
orientado a vítima. 

05 – DANO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h20min do dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Lindolfo kuster, Jardim das 
Américas, acionados para verificar uma situação onde teriam pessoas no telhado do 
CMEI  e estariam retirando algumas telhas para invadir e cometer furto. Foi realizado 



vistoria em todo o pátio e interior do CMEI, mas nada de anormal foi visualizado. 
Compareceu no local uma equipe de guarda patrimonial do município, os quais foram 
cientificados da denúncia. Constatado que foi danificado o muro do CMEI nos fundos e na
lateral, facilitando a entrada de pessoas.  Foram orientados no local.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
 
06 – INFRAÇÃO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE / ABORDAGEM DE SUSPEITOS – 
SEM ILICITUDE EM GUARAPUAVA
Por volta das 13h40min do dia 07 de janeiro de 2021, Rua Capitão Rocha, Dos Estados, a
equipe em ptrm realizou abordagem a motocicleta Honda cg 150 a qual era conduzida por
um homem portador categoria “ab” cnh irregular vencida há mais de 30 dias onde após
realizar busca pessoal no condutor e veículo nada de ilícito localizado. Realizado consulta
operacional foi constatado que o veículo apresenta débitos de licenciamento, constatado
pela equipe que o veículo encontra-se com o farol adulterado (led), pneus desgastados,
escapamento ineficiente. Diante do fato o veículo foi notificado e removido ao pátio do 16
Bpm como medida administrativa.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

07 –  FURTO QUALIFICADO EM GUARÁ
Por volta das 10h49min do dia 07 de janeiro de 2021, na Br 277, Guará, relata o 
solicitante, 44 anos que deixou sua motocicleta guardada no interior de sua propriedade e
que na data de hoje deu por falta da mesma, uma Honda Titan ks baixada. Orientado o 
mesmo quanto aos procedimentos.

08 – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO EM CAMPINA DO SIMÃO
Por volta das 15h18 min do dia 07 de janeiro de 2021, na Estrada Rural, equipe PM em
patrulhamento no município de Campina do Simão foi informada por moradores da região
do Assentamento Bahia que  um morador do Assentamento foi visto caçando na região.
Diante Destas informações a equipe deslocou até o referido Assentamento e localizou o
homem,  29  anos  e  o  indagou  sobre  os  fatos  o  mesmo  relatou  que  possuía  uma
espingarda  sem  calibre  aparente  de  medidas  similares  com  uma  36  gauge  a  qual
entregou a equipe, ainda relatou que possuía material utilizado na recarga do armamento
como  pólvora  preta,  espoleta,  chumbo,  um  cartucho  vazio  de  calibre  32  gauge,  um
cartucho vazio de calibre 36 gauge, dois cartuchos carregados de calibre 32 gauge e onze
munições de calibre .22. Diante dos fatos foi dado voz de prisão a e encaminhado para
14ª SDP, com o armamento para os procedimentos cabíveis.

09  –  ADQUIRIR,  VENDER,  FORNECER  E  OU  PRODUZIR  DROGAS  EM
PRUDENTÓPOLIS
Por volta das 16h00min do dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Prefeito Afonso Ditzel,
Centro, realizado  abordagem  na  adolescente,  14  anos  e  na  maior,  18  anos,  pois
constatou que a maior fornecia uma porção de substância análoga a maconha em forma
de “baseado” para a adolescente. Porém nada de ilícito foi localizado na casa, somente
uma camiseta usada num furto de um drone da prefeitura. Foi questionado elas se tinham
conhecimento do furto em questão, ambas relataram terem praticado o ilícito e que teriam
vendido o objeto do furto para um masculino do bairro Santana,  mas que não teriam
condições de identificá-lo no momento. Realizado encaminhamento das envolvidas para a
delegacia de polícia civil para providências.



10  –POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO,  ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO-USO
PERMITIDO EM PINHÃO
Por volta das 17h00min do dia 07 de janeiro de 2021, na estrada Rural,  Barreiros, a
equipe realizou levantamento de informações das possíveis propriedades e dos indivíduos
que realizariam caça a animais silvestres e de corte de madeiras nativas para produção
de carvão na localidade dos Barreiros e Pocinhos, chegando até um homem, 50 anos
onde as informações tratavam que ele possuía fornos de carvão irregular, além de uma
espingarda e um revólver cal.32 o qual realizava caça próximo ao rio da areia e rio turvo.
Em contato com sua esposa, 22 anos, ela localizou uma espingarda vindo a entregar para
equipe e localizou um revólver, o qual também realizou a entrega. Foi então realizado
apreensão das armas de fogo, se tratando de uma espingarda de marca Rossi, cal .32,
municiada, e um revólver Taurus, cal.32. Como o denunciado e proprietário das armas
não se encontrava no local, e na residência, a equipe realizou apreensão do armamento e
encaminhou até a delegacia para as providências.

11 – ROUBO TENTADO EM PRUDENTÓPOLIS
Por volta das 22h00min do dia 07 de janeiro de 2021, na Br 373, Relógio, conforme relato
do solicitante o Sr. 25 anos que, fazia o trajeto Guarapuava a Curitiba com o caminhão
merces Benz/l, carregado com produtos laticínios e que ao passar o viaduto do relógio um
veículo SUV de cor clara tentou abordá-lo,  dando sinais para que o mesmo parasse,
momento em que o motorista acelerou o caminhão e realizou manobras a fim de não
permitir que o veículo emparelha-se com o caminhão, momento em que os integrantes da
suv  efetuaram  cerca  de  17  (dezessete)  disparos  de  arma  de  fogo  em  direção  ao
caminhão na tentativa  de parar  o  mesmo,  sendo que em inspeção visual  no  veículo
nenhuma  perfuração  ou  sinal  de  disparos  foram  localizados,  o  acompanhamento
prosseguiu até o primeiro acesso à cidade, momento em que o suv entrou na rotatória e
não foi mais possível ser visualizado. a equipe efetuou patrulhamentos a fim de localizar o
veículo e seus ocupantes porém não obteve êxito.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB
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