
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 03 janeiro 2021 às 06h do dia 04 janeiro 2021 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 11h00min do dia 03 de janeiro de 2020, na Rua Nikon Tembil, Boqueirão, a 
equipe RPA em patrulhamento avistou um homem, 40 anos, a equipe efetuou Abordagem, 
constatando o Mandado de prisão expedido pela Vara de Execução de Penas e Medidas 
Alternativas, pelos Artigos 155 e 168 do CP. Diante do fato foi dado Voz de Prisão, sendo 
conduzido até a 14º SDP para os procedimentos cabíveis.  
 

02 – DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL EM GUARAPUAVA  
Por volta das 13h40min do dia 03 de janeiro de 2021, na rua Heraclides Mendes de Araujo, 
Morro Alto, relata o solicitante, 43 anos, que sua filha, 17 anos, saiu de sua casa para passar 
os feriados de fim de ano na casa de sua tia,, que está não retornou para casa na data que 
havia sido combinado, que então deslocaram até a casa onde a mesma se encontrava, ao 
fazerem contato com a adolescente esta não quis retornar para casa. Foi acionado o 
Conselho Tutelar, onde Conselheira orientou o solicitante dizendo que quem teria que 
resolver a situação seria a Policia Militar, devido já haver um Termo de Guarda da 
Adolescente. No local foi feito contato com a Adolescente na presença de seus Tios e de seu 
Pai, informado a mesma quanto a existência de tal Termo de Guarda, esta negou-se em 
acompanhar seus familiares, segundo esta estaria sendo Humilhada na casa de seu pai onde 
também mora sua Avo e outros familiares. Orientado as partes a procurar seus direitos junto 
a Órgãos de Competência, ficando a adolescente na casa de seu tios  ninguém do Conselho 
Tutelar se fez presente no local para acompanhar a situação. 
 
03 – ROUBO (TENTADO) EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h20min do dia 03 de janeiro de 2020, na Rua Guaíra, Boqueirão, a equipe 
foi acionada para prestar atendimento a uma situação de furto, seguido de surto psicótico, 
onde já se encontrava a equipe do SAMU. No local em contato a solicitante, a sra, 38 anos, 
gerente de departamento, do Supermercado, a qual relatou que um indivíduo, havia roubado 
um celular e posteriormente entrado em surto psicótico. Posteriormente, o referido indivíduo, 
26 anos, o qual já estava imobilizado ao solo, pelo segurança, 26 anos, estando presente no 
local a mãe e o pai do homem. Após análise dos socorristas, estes não constataram surto 
psicótico em Hamilton. Diante dos Fatos a equipe PM deslocou, com o mesmo, até a 14ª 
SDP, sendo que em todo o momento, o conduzido, resistia, chutando o camburão, o 
conduzido, que a todo momento xingava a equipe. Ainda na delegacia, o sr, relatou que o 
autor, tomou um celular de uma criança, de quatro anos de idade, que estava na praça de 
alimentação do mercado, momento em que se evadiu para o interior da loja sendo 
acompanhado pelo segurança. No momento da imobilização, ele arremessou o celular sobre 
uma prateleira. Em contato com a vítima, a senhora, 45 anos, a qual reiterou a versão 
apresentada pelo segurança. Diante dos fatos, a equipe, entregou o autor na 14ª SDP, para 
os procedimentos cabíveis.  
 

04 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA 

Por volta das 13h30min do dia 03 de janeiro de 2020, na Rua Guaíra, Boqueirão, no local em 
contato com o funcionário do Supermercado, 20 anos, o qual relatou que um homem, 45 
anos, adentrou o mercado e após alguns instantes, ao passar no caixa, efetuou o pagamento 



de um pacote de pipoca, de 150g.  Devido estar apresentando um volume, por baixo da 
camiseta, foi abordado pelo funcionário, já no estacionamento, o qual localizou com a 
pessoa, um pacote de presunto, um pacote de salame e 1,606 kg de carne, tipo picanha. A 
equipe realizou buscas no veículo do indivíduo, que estava no estacionamento e no interior 
do mesmo, foi localizado alguns produtos, como salame copa, fraldinha e ração para gato, 
sendo confirmado que havia sido furtado em outro mercado, instantes antes, relatou ainda, 
que ele, apresentava pequeno ferimento no olho direito. Diante do fato, foi encaminhado os 
produtos e conduzido o autor, para a 14ª SDP, para procedimentos cabíveis.  
  

05 –LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 20h25min do dia 03 de janeiro de 2021, na  Primavera, a equipe  se deslocou 
ao referido endereço, onde a sra, 18 anos, relatou que seu esposo, 27 anos, chegou em casa 
e começou agredi-la, com tapas e socos, momento que um rapaz, sobrinho do autor, tentou 
socorrê-la e entraram em luta corporal, resultando em escoriações no braço direito, costas, 
mão esquerda e pé direito dele. Na sequência outros familiares interviram, contendo o autor 
e impedindo que ele continuasse a agredir a solicitante, qual fugiu do local, para se socorrer 
na casa de sua cunhada, que mora ao lado. Com a chegada da equipe policial no local, o 
autor estava dormindo e ao perceber a presença dela, investiu na mesma, para agredi-la, 
tendo que ser contido pelos policiais, que tiveram que utilizar força física moderada, para 
contê-lo, haja vista que o autor não acatava a ordem verbal de abordagem e não queria 
deixar-se ser preso, investindo nos policiais, com socos e empurrões. Foram conduzidas as 
partes para a 14ª SDP, para as providências.  
 
06 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 23h30min do dia 03 de janeiro de 2021, na  Rua Novo Ateneu, Boqueirão, após 
várias denúncias, que haviam pessoas, com som excessivamente alto, perturbando a 
tranquilidade dos moradores da região, foi deslocado até o local, onde foram abordados 
várias pessoas, as quais ouviam música alta, em três veículos, sendo que em busca pessoal, 
nada de ilícito foi localizado, porém devido a perturbação do sossego, foram identificados os 
proprietários dos veículos, VW/Parati, na cor preta, um homem 29 anos,  VW/Gol, na cor 
cinza,  um homem, 27 anos e o veículo VW/Gol Special, na cor branca,  um homem, 31 anos, 
sendo que esses veículos, encontravam-se com som ligado e com som excessivamente alto. 
Sendo que seus proprietários foram encaminhados, para o cartório do termo circunstanciado, 
juntamente com a aparelhagem de som, que encontravam-se em seus veículos, quais foram 
apreendidos.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
07 – NOTICIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 08h35min do dia 03 de janeiro de 2021, na Av. Sebastião de Camargo Ribas, 
Bonsucesso, no local a equipe entrou em contato com a uma mulher, 22 anos, a qual relatou 
que em data de 17 de dezembro de 2020 saiu da casa de seu ex-convivente em Itapema/SC 
e veio ficar na casa de sua mãe em Guarapuava-Pr, sendo que na data de hoje seu ex-
convivente, 44 anos, veio até a cidade no intuito de buscar as crianças, sendo três meninas, 
uma de 6 anos de idade, outra de 4 anos e outra de 3 anos de idade. Em contato com ele, 
este informou que veio buscar as crianças pois as mesmas estavam passando necessidades, 
perguntado a Sra. se havia sofrido algum tipo de Violência por parte do homem respondeu 
que não.  Tendo em vista a vulnerabilidade das crianças, foi acionado o Conselho Tutelar de 
Guarapuava polo II. As partes foram orientadas.  
 
08 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA   EM GUARAPUAVA 
Por volta das 11h12min do dia 03 de janeiro de 2021 no Boqueirão, relata a solicitante, 19 
anos, que desentendeu-se com seu amásio, 17 anos, que este após ofender-lhe verbalmente 
com palavras de baixo calão e agrediu Fisicamente com Socos, Empurrões, que também 
este fez uso de uma Vassoura para bater na mesma, causando-lhe Escoriações e 
Hematomas pelos Braços e Cabeça. Após os fatos evadiu-se tomando rumo ignorado. 
Orientado as medidas cabíveis.  
 



09 –  ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 15h24min do dia 03 de janeiro de 2020, na Estrada da Boa Esperança, Guara, 

repassado, que o solicitante, realizou contato via 190, que o caseiro de sua chácara, foi 
localizado na propriedade, sem vida e com marcas, possivelmente de ataque de um animal 
(boi), segundo ele, a vítima seria um homem, 60 anos, o qual trabalha em sua propriedade 
e segundo ele, essa não seria a primeira vez do ataque. A equipe, juntamente com o 
solicitante, deslocou até os fundos da chácara, onde entre um descampado, estava o corpo 
de um homem, semi-nu, apenas de camiseta e com diversos hematomas pelo corpo. 
Realizado contato com o SAMU, onde se fez presente e constatou o óbito. Acionado a polícia 
civil, criminalísticas e IML, onde compareceram no local, e realizaram os levantamentos 
necessários no local e removeram o corpo para o IML.  
 

10 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 11h37min do dia 03 de janeiro de 2021, na Rua Generoso de Paula Bastos, 
Santa Cruz, a equipe atendeu uma ocorrência, onde relata o sr, 49 anos, que esta 
responsável pela residência do seu irmão, qual está em viagem e que na data de hoje, ao 
chegar no local, encontrou a porta dos fundos arrombada e a casa toda revirada, informou 
que do local foi furtado uma bicicleta, que quando seu irmão retornar, ira verificar e 
complementar o boletim se necessário. 
 
11 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 01h30min do dia 04 de janeiro de 2021, na Av.: Bento Munhos da Rocha Neto, 
Primavera, relata o solicitante, 51 anos, o qual reside no Distrito da Palmeirinha, de que sua 
filha, 19 anos, estava transitando na via pública, quando alguns indivíduos, os quais não 
soube precisar o nome, acabaram injuriando a mesma, com palavras de baixo calão, 
impedindo a mesma de passar. Posteriormente esta foi até o endereço do trabalho do 
solicitante e relatou a situação ao pai, sendo que este foi até o local mencionado, para tirar 
satisfação com os autores, momento em que cercaram o mesmo e um deles acabou 
desferindo um golpe de faca, na região do pescoço do solicitante, mãos e pescoço de sua 
filha, posteriormente evadindo-se. A equipe no local, entrou em contato com o solicitante e 
com sua filha, estes com escoriações leves. Ambos foram orientados.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
12 – DIRIGIR VEICULO SEM CNH EM GUARAPUAVA 
Por volta das 09h15min do dia 03 de janeiro de 2021, na Avenida Bento Munhoz da Rocha 
Neto, Primavera, no Local Acidente do Trânsito Tipo Abalroamento Lateral onde o Caminhão 
Volvo FH 460 o qual tracionava os Semi Reboques, o qual era conduzido por um homem, 28 
anos, que trafegava pela referida via sentido Bairro Industrial / Br 277 quando envolveu-se 
em acidente com o automóvel VW Gol de placa o qual era conduzido por uma mulher, 23 
anos, (Não Habilitada) a qual encontrava-se Estacionada e no momento da Colisão iniciou 
marcha adentrando a via de rolamento. Do evento resultou em Danos nos veículos, não 
houve vítimas, realizado Consulta Operacional foi constatado que os veículos encontram-se 
em situação regular. O veículo VW Gol foi notificado e liberado, o caminhão foi liberado ao 
respectivo condutor. A mulher foi encaminhada ao 16º BPM (Cartório do Termo 
Circunstanciado) para elaboração do referido Termo Circunstanciado. 
 
13 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 
Por volta das 22h05min do dia 03 de janeiro de 2021, na Rua Quintino Bocaiuva x Rua Barão 
do Rio, com base nas informações obtidas no local, o Nissan/Versa, conduzido por um 
homem, 23 anos, transitava pela Rua Quintino Bocaiuva (via preferencial), no sentido Centro 
x bairro dos Estados, quando no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco, envolveu-se 
em acidente de trânsito, do tipo abalroamento transversal, com o  Ford/Fiesta, conduzido por 
uma mulher, 32 anos, a qual transitava pela segunda via em comento, no sentido Centro x 
Batel. Do evento resultaram em danos materiais, em ambos os veículos e ferimentos na 
condutora, a qual foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada a UPA Batel. Veículos 
em situação normal, foram ambos liberados no local. Orientados quanto aos demais 
procedimentos.   



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
14 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM PITANGA 
Por volta das 00h16min do dia 03 de janeiro de 202, na Rua João Gonçalves Padilha, Centro, 
após receber à informação, que indivíduos estariam tentando efetuar o lançamento de 
Substâncias Entorpecentes dentro do pátio da Delegacia, foi deslocado até o local e durante 
o patrulhamento nas proximidades, foi visualizado dois indivíduos trafegando em uma 
Motocicleta de cor Vermelha em atitude suspeita, sendo que estes ao visualizarem a viatura 
Policial empreenderam fuga sentido Centro, logrando êxito na abordagem após algumas 
quadras, identificando o condutor da Motocicleta CG 125 Titan, 27 anos, e o passageiro, 22 
anos, que fazia o uso de Tornozeleira Eletrônica. Em ato continuo durante revista pessoal 
nos abordados, foi verificado que o passageiro estaria com algo escondido dentro de sua 
boca, qual após ser solicitado, expeliu um saco plástico contendo certa quantia de 
Substância Análoga a Maconha, qual após pesado totalizou a quantia de 7 (sete) gramas. O 
condutor apresentava Sinais de Ingestão de Bebida Alcoólica, realizando o teste Etilométrico, 
e apresentando a quantia de 0,61 mg/l. diante dos fatos, ambos os indivíduos foram 
encaminhados até a 45ª DRP de Pitanga, bem como a Motocicleta removida até o pátio da 
3ª Cia de Polícia Militar, visto que o condutor não possui CNH, e por sua Motocicleta estar 
com Débitos em sua Documentação.  
 
15 – ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE - LESÃO CORPORAL NATUREZA GRAVE – 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO PERMITIDO - 
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CAMPINA DO SIMÃO 
Por volta das 04h16min do dia 03 de janeiro de 2021, na Localidade Pr-825 X Estrada 
Principal da Palmeirinha, Serro Verde, entrou em contato o Vigilante do Posto de Saúde, 
relatando que deu entrada uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo. Deslocado ao 
Posto de Saúde e entrado em contato com a vítima, 44 anos, onde estava sendo atendido 
com duas perfurações de projétil na região da barriga, do qual relatou que fora com o seu 
vizinho, 42 anos, fazer um socorro mecânico, utilizando o veículo Fiat/Siena, onde foram 
surpreendidos em uma emboscada por Disparos de Arma de Fogo, onde segundo o mesmo 
o homem, provavelmente estivesse Morto e que o mesmo após levar os tiros na barriga, 
fugiu para casa, onde o seu irmão,  o socorreu e trouxe ao Posto de Saúde, informado pela 
Médica que o homem, iria ser conduzido ao Hospital São Vicente em Guarapuava. A equipe 
deslocou ao local do fato, onde foi verificado que o homem, 42 anos encontrava-se em Óbito 
dentro de seu veículo ao lado de uma Espingarda Calibre 22. Realizado isolamento do local 
e acionado a Policia Civil, IML e repassado toda a situação.  
 
16 – LESÃO CORPORAL GRAVE EM MANOEL RIBAS 
Por volta das 20h52min do dia 03 de janeiro de 2020, na Rua Projetada A – B. Santa Rita, a 
equipe foi acionada pelo SAMU do município, para prestar atendimento em um masculino, 
que havia sido ferido por arma de fogo. Com as equipes no local, foi identificado a vítima um 
homem, 24 anos, relatou que próximo a sua casa, na rua Projetada A. próximo ao bar, um 
masculino, qual não quer dizer o nome e que possui desavença, veio a disparar um tiro na 
região da sua coxa direita, com uma espingarda de pressão, broqueada para calibre .22, que 
ao perceber que havia sido atingido, foi até a casa de um amigo, na rua Barão do Rio Branco, 
para pedir ajuda. Foi orientado quanto aos procedimentos e encaminhado, pelos agentes do 
SAMU, até o hospital municipal. , 
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