
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 10 janeiro 2021 às 06h do dia 11 janeiro 2021 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h35min do dia 10 de janeiro de 2021 na rua Dos Cadastradores, Moro Alto, 
a equipe de rádio patrulha foi acionada após várias solicitações de que haviam pessoas com 
som excessivamente alto perturbando o sossego da vizinhança, deslocado até o local, onde 
foi constatado o fato e se apresentou como proprietário da residência a um homem, 24 anos. 
Apreendido uma caixa de som e encaminhado o responsável pela residência para o cartório 
do termo circunstanciado. 
 
02 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 15h00min do dia 10 de janeiro de 2021 na rua Cláudio Coutinho, Morro Alto, a 
equipe do CPU deslocou até o endereço citado que ocorreria um furto em uma chácara, no 
local foi entrado em contato com Sr 53 anos, o qual informou que três indivíduos teriam 
pulado o muro e quebrado o vidro da churrasqueira vindo a subtrair comidas e bebidas 
alcoólicas. Equipe CPU em patrulhamento visualizou um indivíduo com as características 
repassadas sendo realizada a abordagem e identificado, 34 anos o qual em revista estava 
com alguns produtos do furto e próximo ao mesmo foi localizado um litro de whisky quebrado, 
indagado o mesmo sobre o furto o mesmo confirmou que teria adentrado até a chácara e 
subtraído várias bebidas e comidas, e que o restante estaria com seus amigos. Foi deslocado 
até o local no fato onde sr identificou sendo um dos autores do furto, foi dado voz de prisão 
e encaminhado até a 14ª SDP para ser tomadas as medidas cabíveis. 
 
03 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA, VIAS DE FATO, INJURIA EM 
GUARAPUAVA    
Por volta das 17h30min do dia 10 de janeiro de 2021, no Industrial após solicitação via 190 
por parte do Samu que informou que no local teria uma pessoa em surto psicótico, foi 
deslocado até o endereço, onde verificou-se que havia uma criança acompanhada da mãe 
com um corte no supercílio direito, o qual foi imediatamente atendido pelo samu, e a equipe 
policial fez contato com a mãe da criança a sra, 42 anos  a qual passou a relatar que seu 
esposo, 43 anos,  chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e passou a proferir injurias, 
em seguida passou a bater objetos no interior da residência, e quando foi questionado por 
passou a investir contra a mesma com socos e quando a mesma se esquivou, ele deu um 
chute em um balde que estava no chão e este atingiu o supercílio do menino (07 anos), filho 
do casal que encontrava-se deitado no sofá, o que resultou em um corte. A criança foi levada 
pelo samu até a urgência municipal da primavera, onde recebeu atendimento médico. Diante 
dos fatos foi dado voz de prisão, o qual foi encaminhado para a 14ª SDP, para os 
procedimentos, 
 

04 – LESÃO CORPORAL GRAVE, DESOBEDIENCIA, RESISTENCIA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 01h06min do dia 11 de janeiro de 2021, na Rua Noema, São Cristóvão, as 
equipes CPU e Choque foram acionadas para prestar atendimento em ocorrência de rixa, no 
local foi entrado em contato com as testemunhas as quais relataram que uma mulher, 25 
anos teria esfaqueado um senhor no local. Deslocado até a residência indicada, foi 
visualizado a sra, na parte externa da residência, ao ser determinado veio até a equipe e 
relatou que teria ocorrido uma briga e esfaqueado o senhor, 51 anos. Relatou também que 



um homem teria esfaqueado uma menor de idade e que esta vítima teria sido conduzida para 
a ubs primavera. Durante diligências foi visualizado uma pessoa correndo na Rua  mombiara, 
que foi acompanhada de viatura e dada voz de abordagem, neste momento o indivíduo 
desobedeceu tentando empreender fuga, ao ser alcançado continuava a desobedecer e 
resistir as ordens policiais de colocar as mãos na cabeça. Ao lograr êxito na abordagem, foi 
identificado, 20 anos. Diante dos fatos a equipe cpu deslocou até a ubs primavera e 
identificou a vítima menor de idade, com ferimento de arma branca no peito e em estado 
grave, a vítima ainda consciente identificou o autor. Realizado a apreensão da faca utilizada 
no crime. Foi fornecido atendimento médico aos feridos. Diante dos fatos os autores foram 
presos e conduzidos até a 14 SDP para os procedimentos. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
05 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 10h15min do dia 10 de janeiro de 2021 na rua Antônio Jardim,Vila Carli a 
equipe de rádio patrulha foi acionada via COPOM, pela Sra que sua filha adolescente 
Tamires Souza Lima de Ramos, 13 anos, saiu da residência no dia 07 do corrente mês, 
dizendo que iria na casa de uma amiga na Vila Carli. Que não retornou para a residência e 
desde então. Relatou ainda que já foi na casa dos amigos, mas todos lhe disseram que ela 
esteve em suas casas mas saiu, dizendo que iria para casa, porém não apareceu; que no 
dia 09/01 ela enviou mensagem através do messenger, dizendo que está bem e não é para 
os familiares se preocupar. Realizado buscas nos locais indicados pela solicitante, porém 
não foi localizada. 
 
06 – ROUBO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 14h08min do dia 10 de janeiro de 2021 na rua Coronel Saldanha, Boqueirão, 
a equipe de rádio patrulha foi acionada via COPOM para atender o solicitante, que chegou 
em sua casa um cidadão pedindo socorro, relatando que teria sido assaltado. A equipe no 
local, em contato com o homem, 18 anos, este relatou que indivíduos pararam o mesmo 
próximo do campo do Tancredo Neves e agrediram-no com socos e chutes, e acabaram 
roubando seu tênis, apresentava algumas escoriações nos braços, sendo informado pelo 
solicitante de que já havia acionado o SAMU para atendê-lo. Feito patrulhamento, porém 
nada localizado. 
 
07 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h12min do dia 10de janeiro de 2021, na Vila Carli a equipe de rádio patrulha 
acionada via COPOM onde relatou a solicitante, 27 anos de que seu esposo, 21 anos, veio 
a agredir a mesma com socos e chutes, causando lesão na perna direita(vermelhões), e a 
ameaçou de morte; ato contínuo, se evadiu tomando rumo ignorado, levando consigo seu 
filho de 2 anos. Em contato com a solicitante, esta relatou que seu esposo é viciado em 
drogas. A equipe efetuou patrulhamento, porém sem êxito. A vítima foi orientada quanto aos 
procedimentos. Após alguns instantes, após a equipe se retirar do local, foi repassado 
através do COPOM, que o autor teria retornado ao local com a criança, e que estaria 
novamente ameaçando a solicitante; sendo que a equipe retornou ao local, sendo efetuado 
a abordagem do autor em frente à residência, sendo que este já estaria se evadindo 
novamente. Feito busca pessoal, nada de ilícito localizado. Consultado seu nome consta no 
sistema que o mesmo possui tornozeleira eletrônica, porém em busca pessoal, este não 
possuía o dispositivo. Diante do interesse em representação por parte da vítima, foi dado voz 
de prisão, e conduzido junto a vítima até a 14ª SDP para as providências cabíveis. 
 
08 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA  
Por volta das 18h40min do dia 10 de janeiro de 2021, na Rua Pedro Alves, Centro, a equipe 
deslocou até o hospital Santa Tereza, para prestar atendimento a uma situação de violência 
doméstica. No local em contato com a sra, 29 anos, relatou que seu ex companheiro foi até 
sua residência embriagado e sem motivo começou agredir a mesma e a sua filha adotiva, 
agressões estas com um cabo de vassoura, onde veio a resultar em hematomas no crânio, 
braços e pernas, ainda nos braços e pernas da filha a qual é gestante. Ambas não sabem 



informar onde o autor poderia estar. Diante do fato foram orientadas quanto aos 
procedimentos legais cabíveis. 
 

09 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA  
Por volta das 22h do dia 10 de janeiro de 2021, na Santa Cruz, equipe Pptran no local e em 
contato com a senhora, 36 anos a qual relatou que seu convivente, 39 anos a agrediu vindo 
a apertar seu pescoço na tentativa de estrangulá-la, depois de acontecer o fato, o senhor 
Everton saiu da residência tomando um rumo ignorado. A equipe orientou a vítima quanto as 
medidas cabíveis. 
 

10 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA  
Por volta das 00h49min do dia 11 de janeiro de 2021, no Morro alto, deslocado até o endereço 
supracitado onde foi repassado pelo solicitante que teria um casal brigando em via pública. 
No local feito contato com as partes envolvidas, a mulher a qual relatou que estava brigando 
com seu marido, 31 anos e que o mesmo puxou ela pelos cabelos e tapas no rosto, os dois 
estavam com visíveis sinais de embriaguez. Informou que não tem interesse na 
representação e que não foi ela quem ligou para a polícia. Diante dos fatos foram orientados 
quanto aos procedimentos. 
 

11 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 22h09min do dia 10 de janeiro de 2021, na Rua Francisco Mendes, Conradinho, 
relata o solicitante a sra, 48 anos que seu marido não aceita separar, que na data de hoje 
ela descobriu que ele está se relacionando com outra pessoa, então pediu para ele retirar os 
seus pertences da casa porém falou que não sairia, que posteriormente iria na casa de sua 
amante e depois iria voltar e se ela começar a reclamar vai lhe matar. Diante dos fatos foi 
orientada quanto aos procedimentos e prazos para representação. Relatou que não foi 
agredida fisicamente e não soube informar onde poderia estar o homem 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
12 – INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h00min do dia 10 de janeiro de 2021 na rua nove de abril,  Morro Alto, a 
equipe de rádio patrulha , avistou o veículo Fiat/Uno, cor branca, sendo que seu condutor 
demonstrou nervosismo e inabilidade para conduzir o veículo,  abordado e identificado o 
condutor, 40 anos, que em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado, apenas 
duas latinhas de cervejas abertas dentro do veículo, sendo oferecido o teste de etilômetro o 
qual optou por realizá-lo, obtendo resultado 0,00 mg/l. em consulta ao sistema constatou-se 
que ao condutor constava CNH suspensa pendente de realizar curso de reciclagem e ao 
veículo constavam débitos de licenciamento. Devido a não apresentação de condutor 
habilitado em tempo hábil, o veículo foi recolhido ao pátio do 16º BPM 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
13 – ROUBO EM LARANJEIRAS DO SUL  
Por volta das 03h30min do dia 10 de janeiro de 2021, na rodovia BR 277 km 457, a equipe 
foi solicitada via COPOM, para orientar situação envolvendo roubo à  ônibus o qual teria sido 
atendido pela equipe da PRF. No local em contato com o condutor do ônibus senhor 
(estrangeiro), o qual relatou que próximo ao km 457, na BR 277, sentido Curitiba/Foz do 
Iguaçu, o ônibus que fazia o trajeto de Florianópolis- SC para Assunção - PY, foi abordado 
por um veículo Ford fusion na cor branca, por 3 homens armados, não sabendo precisar 
exatamente que tipo de arma de fogo portavam. Relatou que no local compareceu a Polícia 
Rodoviária Federal e que lhes orientou à ir à polícia civil para ouvirem seus depoimentos. 
Informou ainda, o senhor que do mesmo nada foi levado, apenas do outro motorista, 
(estrangeiro), um celular Samsung e um relógio marca koko, além de pertences de mais 3 
passageiros, um iPhone 11, Caneppele um iPhone 11 pró e uma bolsa preta com diversos 
pertences, sendo 1 celular Samsung bronze, 1 celular Samsung branco, dinheiro real e dólar, 



remédios, maquiagens e cartão de crédito mastercard. Após o roubo, os autores, tomaram 
rumo ignorado. Nenhum dos passageiros foi ferido e segundo os condutores, os autores 
efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus. 
 
14 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS / DANO EM CANTAGALO  
Por volta das 08h30min do dia 10 de janeiro de 2021, na rua Padre Gabriel Kluska, Planejado, 
a rádio patrulha foi solicitada para dar apoio a equipe de saúde do município de Cantagalo 
solicitou apoio da polícia militar para prestar atendimento no bairro realejo onde a sra estaria 
surtada. Durante deslocamento a equipe visualizou a sra, 24 anos transitando descontrolada 
em via pública colocando sua vida em risco em meio aos veículos, sendo abordada e contida 
visto estar agitada e desorientada.  A mesma danificou o compartimento do camburão com 
chutes. Com a chegada da equipe de saúde, foi conduzida a sra. Até sua residência. Sendo 
medicada, ficando aos cuidados de seus genitores. 
 
15 – CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICA ALTERADA EM 
PRUDENTÓPOLIS 
Por volta das 20h00min do dia 10 de janeiro 2021, na Avenida São João Centro a equipe 
realizava patrulhamentos, quando já na avenida são joão foi visualizado dois veículos 
abalroados, sendo que foi visualizado que o veículo i/m.benz slk, havia colidido na traseira 
do veículo vw/saveiro. No local foi feito contato com os condutores, sendo o condutor da 
saveiro verificado que o mesmo é devidamente habilitado. Quanto ao condutor do veículo 
i/m.benz, 19 anos, realizada consulta e verificado que o mesmo é habilitado. Durante a tarde 
deste dia foram recebidos chamados via copom, para que fosse verificado quanto ao veículo 
i/m.benz, e que fosse realizada a abordagem, pois segundo ligações do pai o seu filho havia 
pego o veículo alcoolizado. Durante a tarde foram realizadas buscas, porém o veículo e 
condutor não foram localizados, sendo então que a equipe no endereço e horário 
supracitados localizou o veículo já envolvido no referido acidente. Do acidente apenas houve 
danos em ambos os veículos, porém não haviam vítimas. Durante o procedimento a equipe 
analisou o estado do condutor, sendo perceptível o seu estado de embriaguez, bem como 
no interior do veículo havia bebida alcoólica. Foi realizado o teste do etilometro em ambos. 
Realizado os testes foi verificado que o condutor da saveiro aferiu o valor de 0,00 mg/l. 
Quanto ao condutor do i/m benz, o mesmo aferiu o valor de 0,91 mg/l. Diante dos fatos foi 
dada voz de prisão, o qual foi conduzido até a delegacia de polícia civil para que se adotem 
os procedimentos. 
 
16 – LESÃO CORPORAL EM PRUDENTÓPOLIS 
Por volta das 13h do dia 10 de janeiro 2021, na Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro,  a 
equipe foi informada que no hospital sagrado coração de jesus teria dado entrada a um 
homem, 21  anos,  com ferimento ocasionado por disparo de arma de fogo, no local a equipe 
entrou em contato com a vítima o qual passou a relatar que, próximo as 13h00 horas da data 
de hoje transitava com sua motocicleta por uma estrada rural na localidade de serra da 
esperança, quando o veículo gm celta de cor prata com placas não identificadas,, obstruiu 
sua passagem na via e o condutor em posse de um revolver, realizou cerca de 6 (seis) 
disparos em sua direção, dos quais 1 (um) deles veio a atingir sua perna esquerda, causando 
fratura na mesma e posteriormente se evadiu do local tomando rumo ignorado, perguntado 
ainda quanto ao endereço do autor, o mesmo relatou que o autor reside na serra da 
esperança, mas que não estaria mais no local pois teria se evadido por conta do fato. Foi 
orientado o quanto aos procedimentos cabíveis 
 

17 – ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM MATO RICO 
Por volta das 17h10min do dia 10 de janeiro de 2021, Rua Projetada B – Conjunto Santa 
Rita, atendendo uma solicitação, de que no conjunto Santa Rita estaria havendo uma briga 
entre mulheres, a equipe deslocou ao local havia uma pessoa caída no chão em decúbito 
dorsal com golpes de faca, sendo identificado, 47 anos, foi acionado a equipe da saúde, as 
quais constataram que o mesmo já se encontrava em óbito.  Em contato com testemunhas 
informaram que o autor seria um homem, 33 anos que desferiu as facadas na vítima no 
momento em que ele tentava separar a briga entre sua esposa e a sobrinha do autor. Foi 



feito o isolamento do local e acionando a Policial Civil e IML, os quais realizaram os devidos 
procedimentos. Foi realizado patrulhamentos pelo bairro na tentativa de localizar o autor 
porém sem êxito. 
 
18 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO EM 
PINHÃO  
Por volta das 17h30min do dia 10 de janeiro de 2021, na Estrada Rural Faxinal dos Franças, 
a equipe realizava patrulhamento ostensivo e abordagens a veículos, transeuntes e bares, 
sendo que um grupo de adolescentes que foram abordados e não possuíam nada de ilícito, 
relataram para equipe policial, que em data anterior, um homem, após uma confusão, teria 
“puxado” uma arma de fogo do tipo espingarda e realizado ameaça a estes adolescentes,  
realizado diligencias a fim de encontrar onde seria a propriedade  do homem, 42  anos.  Foi 
visualizado que um indivíduo, se evadiu por trás da casa dos fundos, o qual não foi logrado 
êxito na abordagem, tomando rumo ignorado sentindo a um matagal. Logo após saiu de 
dentro da casa o senhor, 74 anos indagado quem teria se evadido, o senhor relatou que seria 
seu neto.  Foi solicitado pela equipe para o Sr. averiguar a residência, sendo encontrado uma 
espingarda aparentemente cal.28 sem marca aparente, sendo realizado a entrega para 
equipe. Foi realizado buscas nas proximidades a fim de localizar o denunciado, porém não 
foi logrado êxito. 
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