
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 11 janeiro 2021 às 06h do dia 12 janeiro 2021 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – DANO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 16h10min do  dia 11 de janeiro de 2021  a equipe do Pptran deslocou até a 
Rua Luiz Cunico, Vila Bela em atendimento de acidente de trânsito tipo choque onde o 
veículo GM CORSA, o qual era conduzido por  uma mulher, 25 anos  que trafegava pela 
Av.Turibio Gomes sentido Vila São Vicente / PR 170 quando veio a colidir contra o automóvel 
GM Vectra, o qual encontrava-se devidamente estacionado. Resultando em danos nos 
veículos e ferimentos no condutor do GM Corsa, que foi socorrido e encaminhado a upa do 
batel pela equipe do SIATE. Em contato com a Sra está afirmou a equipe que colidiu 
intencionalmente, no veículo GM vectra pois é de seu ex companheiro e quando ela 
visualizou o veículo estacionado em frente à residência de sua ex sogra. Em conversa com 
o homem, 21 anos este repassou as mesmas informações. Consultado constatado que o 
veículo GM corsa encontra-se com débitos de licenciamento sendo este notificado e 
removido ao pátio do 16 BPM como medida administrativa. Diante da manifestação de 
representação por parte do homem foi encaminhado com a mulher após esta receber alta 
hospitalar até o cartório do termo circunstanciado para lavratura do termo. 
 

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 20h30min dia 11 de janeiro de 2021, as equipes RPA e CPU deslocaram até a 
Rua Alfredo Maciel, Industrial e após levantamento de informações das equipes policiais, foi 
tomado ciência do endereço onde residia um homem, 42 anos, contra o qual há um mandado 
de prisão em aberto. Diante dos fatos, deslocado até o local. Onde o indivíduo, ao avistar a 
equipe policial se evadiu para o interior da residência.  Realizado o cerco a residência, após 
alguns instantes foi visualizado o homem em cima do telhado tentando se evadir, neste 
instante a equipe policial deu voz de abordagem, não sendo acatada, após alguns passos 
no telhado, este acabou caindo para o interior da casa e danificou algumas telhas. O homem 
investiu contra a equipe, foi utilizada técnicas de imobilização no autor. O autor foi conduzido 
até o SECAT/14ª SDP para realizar a entrega do detido. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
03 –  DANO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 16h42min dia 11 de janeiro de 2021, uma equipe de radio patrulha deslocou 
até a rua Guaicuru, Conradinho onde relatou o Sr 42 anos motorista do caminhão M. BENZ 
ATEGO  C430 que transitava pela rua Guaicuru e que ao adentrar a rua Irapuru acabou 
energizando a caçamba nos fios de energia e danificou dois postes. Feito consulta de CNH 
do condutor e documentos do caminhão, ambos encontravam-se em situação regular. Foi 
orientado. 
 
04 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 17h41min dia 11 de janeiro de 2021, a equipe de rádio patrulha deslocou ate a 
Vila Bela onde relatou a solicitante que seu marido, 44 anos, após embriagar-se chegou em 
casa e sem motivos passou a perturbar o sossego da solicitante e seus familiares, que ainda 
tentou agredir a solicitante e ainda mordeu sua filha, 17 anos, na mão esquerda, que ainda 



do fato, a solicitante teve escoriações. A solicitante resolveu não representar e que tomaria 
medidas, posteriormente junto a delegacia da mulher. 
 

05 – ROUBO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 20h20min dia 11 de janeiro de 2021 a equipe de rádio patrulha deslocou ate a 
Rua Guaíra, Morro Alto relatou a solicitante que estava no interior de sua residência, quando 
ouviu barulhos na cozinha, onde se deparou com um cidadão, o qual teria entrado pela janela 
onde este, mediante força física, tentou tapar a boca da solicitante e exigiu quantia em 
dinheiro, momento em que esta entregou ao mesmo o dinheiro. Evadiu-se pulando a janela 
e o muro e seguiu sentido Av Castelo Branco. Em contato com a sra.  informou que não sabia 
precisar as características do autor, devido à falta de luminosidade no cômodo. A equipe 
efetuou patrulhamento, porém sem êxito. 
 

06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
Por volta de 22h50min dia 11 de janeiro de 2021, a equipe de rádio patrulha deslocou até a 
rua Mario Edmundo Xavier de Barros, Vila Bela onde a a adolescente, 14 anos relata, que 
teve uma discussão com sua cunhada na residência de seu sogro, esta de posse de um 
facão, veio a desferir um golpe na solicitante, na região da cabeça, e posteriormente evadiu-
se. A equipe deslocou até a UPA/BATEL, onde a solicitante foi encaminhada para 
atendimento. No local, em contato com a a vítima esta relatou que há algum tempo tem 
desentendimentos com sua cunhada. A vítima decidiu por representar criminalmente 
posteriormente, sendo ambos orientados. 
 

07 – ROUBO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 03h10min dia 11 de janeiro de 2021, a equipe de rádio patrulha deslocou até a 
Rodovia BR 277,KM 333 para atender ocorrência de roubo onde segundo solicitação 
anônima, havia uma pessoa pedindo por socorro na BR 277, e que teria sido vítima de roubo. 
Em contato com o sr, 32 anos e com o sr, 30 anos, ambos relataram que estão com os 
caminhões estragados e parados no acostamento da BR 277, em dado momento, chegaram 
3 indivíduos, 2 deles com armas de fogo, e anunciaram o roubo, Foram roubados das duas 
vítimas dinheiro e três aparelhos de celular, e uma faca de aço artesanal, posteriormente 
evadiram-se tomando rumo ignorado. A equipe efetuou patrulhamento nas proximidades do 
rio das pedras e entorno, porém sem êxito.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
08 – INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 15h30min dia 11 de janeiro de 2021 uma equipe do PPtran realizou uma 
abordagem a motocicleta HONDACG, após realizar busca pessoal no condutor e veículo 
nada de ilícito localizado. Realizado consulta operacional via sistema foi constatado que o 
condutor não possui CNH/PPD ou ACC. Sendo o veículo foi notificado e liberado a 
responsável. 
 

09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 19h00min dia 11 de janeiro de 2021 ,a equipe PPtran deslocou até a  Av. 
Sebastião de Camargo Ribas esquina com a rua Manoel Bandeira para atendimento de 
acidente de trânsito com base nas informações obtidas no local, a motocicleta Honda/ CG 
150 conduzida por condutor não informado, transitava pela Av. Sebastião de Camargo Ribas 
(via preferencial) no sentido Bonsucesso x Vila Carli, quando na interseção com a Rua 
Manuel Bandeira envolveu-se em acidente de trânsito do tipo abalroamento transversal com 
o VW/ Parati, conduzida por um homem, 50 anos, o qual transitavam pela segunda via em 
comento e acessava a Av. Sebastião de Camargo Ribas no sentido oposto ao da motocicleta. 
Do evento resultaram em danos materiais em ambos os veículos e ferimentos no condutor 
da motocicleta, o qual foi socorrido pela equipe do SIATE e encaminhado a Upa Batel. 
Orientado quanto aos demais procedimentos. 
 



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
10 – ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE EM LARANJEIRAS DO SUL 
Por volta das 02h30min do dia 11 de janeiro de 2021, policiais militares deslocaram a Rua  
Francisco de Freitas, São Francisco,  o vigilante relatou que estava fazendo rondas  e que 
em frente ao posto de saúde encontrou um masculino caído em via pública, todo 
ensanguentado e parecendo estar morto.  A equipe fez patrulhamento e encontrou um 
homem sem identificação ferido inconsciente caído em decúbito ventral com várias 
perfurações no tórax e um pedaço de lamina tipo faca cravado na região torácica, foi 
acionado o corpo de bombeiros e que verificaram que a vítima encontrava-se sem vida. Feito 
o isolamento do local, acionado a polícia civil e criminalística, foi identificado a vítima, 35 
anos.  
 
11 – ROUBO EM PRUDENTOPOLIS 
Por volta das 11h30min do dia 11 de janeiro de 2021, após contato com o homem, 24 anos 
informando que por volta das 11h30min na localidade de Linha Galicia zona rural foi vítima 
de roubo. Relatou o mesmo que possui uma máquina Draga e que foi acionado para ver um 
serviço naquela localidade, e que chegando no local encontrava-se dois masculinos em um 
veículo gol G4 cor vermelha não sabe precisar o número de portas do gol nem placas. Que 
um dos indivíduos loiro de estatura média e gordo e outro moreno alto. Que o indivíduo 
moreno alto entrou no fiat uno da vítima, e anunciou o assalto mostrando um revolver para o 
mesmo que no caminho vieram a amarrar a vítima com presilhas de plástico e deram uma 
pancada com o extintor do fiat uno na cabeça do mesmo sendo, que este veio a desmaiar 
sendo encontrado por funcionários da prefeitura os quais vieram a soltar o mesmo que da 
vítima foi roubado certa quantia em dinheiro e um celular de cor preta marca Xiaomi, e 
cartões de banco. A vítima informou que não sabe precisar o número do telefone de quem 
solicitou o serviço pois o celular em que constava as conversas fora roubado e que também 
não conhecia as pessoas que haviam solicitado o orçamento do serviço ao mesmo. Sendo 
feito orientações a vítima. 
 

12 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM LARANJEIRAS DO SUL.   
Por volta das 18h00min dia 11 de janeiro de 2021, a equipe de rádio patrulha deslocou ate a 
Rua 7 de Setembro, Centro, onde segundo solicitação haveria uma pessoa em óbito, já no 
endereço a equipe encontrou equipe de bombeiros que estavam atendendo a situação, os 
quais constataram que a vítima já estava em óbito. Tratando-se de um Sr, 61 anos, morador 
de rua. Entrou em contato com a equipe policial um outro morador de rua, o qual afirmou que 
quem cometeu as agressões bem como o homicídio foi um homem também morador de rua. 
Aguardado a chegada do IML, sendo então repassado a situação e dado apoio em relação 
ao recolhimento do corpo. 
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