
 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

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

(quarta-feira para quinta-feira) 

 

 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 

 

01- ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE/ DISPARO DE ARMA DE FOGO/ 

LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA  

 

No dia 03 de fevereiro de 2021, às 19h40min, na Rua Oscar Bezerra, Vila Carli a 

equipe da PM foi acionada para verificar uma situação em que um indivíduo teria 

adentrado em uma residência e efetuado vários disparos de arma de fogo contra 

os moradores. No local, foi constatado que tais disparos atingiram um homem (27 

anos), sendo encontrado já em óbito. Em conversa com a sua convivente, esta 

informou que estavam morando juntos há aproximadamente quatro meses e 

vinham recebendo ameaças de morte por parte do seu ex-companheiro. Informou 

ainda que hoje, por volta das 16 horas, ela e a vítima foram agredidas pelo seu ex, 

resultando em hematomas na sua face. Que por volta das 19h40 o autor pulou o 

muro da sua casa e já no interior da residência atirou várias vezes contra seu 

convivente e ainda tentou atirar contra ela, sendo que a arma teria falhado. Diante 

do fato a equipe isolou o local, acionou demais órgãos. Foram realizadas buscas e 

deslocado até a residência do autor, porém sem êxito em localizá-lo.  

 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 

01- FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA  

 

Por volta das 09h35min do dia 3 de fevereiro de 2021, na Rua Sebastião de 

Camargo Ribas, Industrial, uma equipe de Rádio Patrulha foi acionada para 

atender uma ocorrência de furto qualificado, onde o solicitante (39 anos) relatou 

que ao chegar na empresa constatou que a cerca elétrica e o muro estavam 

danificados e que do local foi furtado uma caixa de ferramentas, duas baterias e 



alguns utensílios de cozinha de caminhões, os quais estavam estacionados no 

pátio da empresa, realizado patrulhamento, porém sem êxito.  

 

02 - APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA 

 

Por volta das 12h35min do dia 3 de fevereiro de 2021, após solicitação do 

Conselho Tutelar, a equipe policial deslocou até o Hospital São Vicente para dar 

apoio em uma situação de acolhimento de um recém-nascido. A conselheira 

solicitante relatou que tal acolhimento era necessário devido a mãe da criança (30 

anos) não ter realizado o pré natal e não ter as mínimas condições de cuidar da 

criança, tendo em vista ser usuária de drogas. Após várias tentativas de diálogo, e 

mediante a recusa da mãe em entregar a criança, foi acionado o Corpo de 

Bombeiros, porém também não houve resultados no diálogo. Para preservar a 

integridade da mãe e da criança, foi decidido por não concluir o acolhimento.  

 

03 – OPERAÇÃO CONJUNTA PM E PRF EM GUARAPUAVA  

 

Por volta das 22h do dia 3 de fevereiro de 2021, na Rod  BR 277, a equipe de 

Operações com Cães do 16º BPM, juntamente com a equipe K9 da Policia 

Rodoviária Federal, realizou abordagem a um ônibus que realizava a linha Foz do 

Iguaçu/PR - São Paulo/SP, onde foram localizadas com uma passageira duas 

malas contendo diversos aparelhos celulares. Diante dos fatos a PRF realizou a 

apreensão dos eletrônicos e fez a liberação da passageira.  

 

04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA  

 

Por volta das 04h30min do dia 4 de fevereiro de 2021, na Rua Generoso Cebulski, 

Alto da XV, relatou o solicitante que foi furtado do prédio onde mora três botijões 

de gás, sendo para isso arrebentada a grade de proteção. Os moradores 

informaram que visualizaram o autor correndo nas proximidades trajando roupa 

escura. Foram realizadas buscas, porém sem êxito. 

  

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 

 

01 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NO GOIOXIM. 

 

Por volta das 14h45min do dia 2 de fevereiro 2021, na Localidade de Pinhalzinho, 

Município de Goioxim, uma equipe da ROTAM realizou a abordagem em um bar, 

sendo constatado que um dos frequentadores (34 anos) possuía em seu desfavor 



um mandado de prisão expedido pela comarca de Cantagalo. Diante do fato foi 

dada voz de prisão e encaminhado até 15º SDP de Cascavel. 

 

02 - ROUBO EM PINHÃO   

No dia 03 fev. 21, às 13h, na Avenida Faxinal do Céu, área Rural de Arroio Bonito 

no Pinhão, a equipe militar atendeu situação de roubo em uma propriedade rural. 

No local, os moradores, casal e o filho (70, 60 e 25 anos), informaram que por 

volta das 07h30min da manhã dois homens invadiram a residência e deram voz de 

roubo, ameaçando a todo tempo matar o casal. Amarraram o proprietário da casa 

e o lesionaram com golpes de faca no pescoço e na face, além de socos e tapas. 

Relatam ainda que os autores permaneceram no local fazendo ameaças e 

agressões por pelo menos 30 minutos. As vítimas reconheceram um dos autores, 

o qual não foi localizado após as buscas.  

 

03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSORIO OU MUNICAO - USO 

PERMITIDO / CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - SEM ILICITUDE / 

ABORDAGEM DE SUSPEITOS EM LARANJEIRAS DO SUL 

 

No dia 03 fev. 21, às 22h30min, durante Operação Vida, a equipe do Choque 

realizou abordagem de um homem (42 anos) que possuía em seu desfavor um 

mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul. Em busca 

pessoal foi localizado na sua cintura um revólver da marca Taurus, cal. 38 e seis 

munições. Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 

delegacia de Laranjeiras do Sul. 

 

04 - LESÃO CORPORAL/ VIOLENCIA DOMÉSTICA EM PINHÃO  

 

Por volta das 19h20min do dia 3 de fevereiro de 2021, na Rua São Joao, 

localidade de Invernadinha, relatou a solicitante (35 anos) que o autor (19 anos) 

sempre foi agressivo com sua filha 15 anos) e com os seus familiares e que sua 

filha vive sob ameaças de morte e por isso é obrigada a prosseguir com o 

relacionamento. Equipe PM, juntamente com os conselheiros tutelares, deslocou 

até a residência do casal e encontrou a adolescente com ferimentos na face em 

torno dos olhos, além de marcas no pescoço. Enquanto a equipe estava no local, 

o autor chegou, e ao ser indagado negou as agressões e atribuiu a outra 

adolescente, a qual desconhece. Diante dos ferimentos da vítima e das 

contradições das versões, as partes para a delegacia de Pinhão para demais 

procedimentos 

 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

GO 


