
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 04 fevereiro 2021 às 06h do dia 05 fevereiro 2021 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – AMEAÇA/VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 15h do dia 04 de fevereiro de 2021, na Rua Santa Maria, Industrial uma equipe 
de rádio patrulha foi acionada via COPOM onde relatou a vítima que na data de hoje, seu 
ex-marido,57 anos teria realizado ameaças. Relata que recebe ameaças do mesmo, por 
ligações e mensagens telefônicas, que hoje ele teria arremessado a camionete em direção 
da vítima, pedindo pra que ela entrasse na camionete para eles conversarem. Após a vítima 
negar de entrar na camionete, o mesmo tomou rumo ignorado, entrou em contato pelo 
celular, reafirmando as ameaças realizadas, ainda chamando ela por palavras de baixo 
calão. Diante dos fatos e do interesse da representação, a equipe policial deslocou até a rua 
Santa Maria, Industrial, sendo logrado êxito em localizar o autor, e encaminhado até a 14 
SDP para os procedimentos cabíveis. 
 

02 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO USO 
PERMITIDO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 17h45min do dia 04 de fevereiro de 2021 Estrada Municipal Benedito de Paula 
Louro localidade de Saltinho-Guairaca. Após levantamento de informações de que no Distrito 
de Guairacá na localidade de Saltinho estaria homiziado o autor do homicídio, as equipes 
ROTAM, CHOQUE, CPU e uma equipe da Polícia Civil deslocaram até o referido endereço 
a fim de verificar a situação, ao chegar no local foi entrado em contato com o senhor, 44 anos 
o mesmo relatou que realmente conhece o autor do homicídio porém faz muito tempo que 
não o via. As equipes realizaram buscas, o autor não foi localizado, porém foi encontrado um 
revólver da marca taurus calibre .38 e municiado com quatro munições CBC intactas, e uma 
espingarda de fabricação nacional calibre .32. Em conversa com o senhor o mesmo relatou 
que as armas eram de propriedade de seu patrão, o qual não foi localizado. O senhor foi 
encaminhado  até a 14 SDP para procedimentos. 
 
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA 

Durante desdobramento da Operação Pronta Resposta II, a equipe ROTAM em 
patrulhamento pelo bairro Paz e Bem (Vila Carli), avistou uma feminina em atitude suspeita, 
feita a abordagem, em checagem, tratou-se de uma adolescente,  14 anos, que solicitado 
que esvazia-se seus bolsos, nada de ilícito foi encontrado, porém esta acabou por declinar 
que em sua residência localizada na rua Antenor Pereira de Souza, haveria certa quantidade 
de droga e dinheiro oriundos do tráfico, no local, fora localizada em um quarto certa quantia 
em dinheiro e 2.665 quilogramas de substância análoga a cannabis sativa (maconha),ela 
assumiu a propriedade dos ilícitos, sendo dado voz de apreensão a esta, e conduzida até a 
14 SDP para os procedimentos cabíveis, 

 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
04 –  FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 06h29min do dia 04 de fevereiro de 2021,  na Rua Pedro Siqueira,  Santana, 
relata o Sr, 62 anos, que o sistema de alarme de sua Loja de Bebidas, acionou por volta das 
05h38min que deslocou até o local onde constatou que um dos vidros da porta acesso do 



local havia sido quebrado e o interior do local onde fica o caixa havia sido revirado, que deu 
por falta da gaveta do caixa certa quantia em dinheiro (moedas) que veio localizar a gaveta 
do caixa jogada ao lado do Comércio, na Rua Capitão Virmond, informa ainda que quando 
chegou no local o responsável pelo monitoramento já se encontrava no local,  o solicitante 
verificar pelo sistema de câmeras que o autor usava roupas pretas e um capacete na cor 
amarela. Orientado demais medidas. 
 

05 –   DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA EM GUARAPUAVA 

Por volta das 11h15min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Na Rua XV de Novembro, Centro, 
foi repassado via COPOM, que no endereço supracitado teria um indivíduo proferindo 
palavras de baixo calão e a solicitante a Sra, 62 anos, possui Medida Protetiva em desfavor 
do mesmo. No local foi entrado em contato com a solicitante, a qual informou que seu ex-
amásio, 35 anos, já teria se evadido, tomando rumo ignorado. A Sra. ainda apresentou para 
equipe a Medida Protetiva as quais não estão sendo seguidas por ele. Foi orientado a vítima. 
 

06 –  NOTICIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 11h50min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Rua Marechal Floriano Peixoto,  
Centro, relata o solicitante, 36 anos, que levou sua mãe,  66 anos de idade até o Banco, que 
chegou no local havia uma fila que aguardaram por algum tempo sem serem atendidos, que 
tentou contato com as atendentes porém sem resultado, que devido a idade de sua mãe, 
está teria que ter atendimento preferencial, feito contato com a gerente de atendimento, que 
informou que o homem veio até a porta bastante exaltado e agressivo com as atendentes 
que atendem o público. Não mencionou que sua mãe teria acima de 60 anos, fato este que 
levou a mãe do mesmo a ser atendida da forma normal respeitando a fila. Já o solicitante 
disse que não foi repassado a sua mãe tal ficha de atendimento preferencial durante o 
contato com a gerente está disse que atenderia a pessoa em questão, assim que tivesse a 
mesma de posse da ficha de atendimento preferencial, fato que ocorreu ainda na presença 
da equipe. Orientado as demais medidas. 
 
07 – ESTELIONATO EM GUARAPUAVA . 
Por volta das 13h40min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Rua Professor Becker, Centro 
uma equipe de rádio patrulha acionada via COPOM para atender uma ocorrência foi 
deslocado até o banco, onde segundo a solicitação, uma idosa teria caído no golpe do bilhete 
premiado. A vítima senhora, 84 anos, relatou que foi abordada por dois homens na 
proximidade da sua residência, fizeram promessas de dinheiro através de um bilhete, e 
levaram a mesma em um veículo, qual   não souber informar, por vários pontos da cidade, 
um deles sendo um deles um Banco que  ela sacou certa quantia em dinheiro estes também 
pegaram o cartão e a senha da vítima, levaram a mesma até a sua casa. A vítima deslocou 
para bloquear a sua conta, a qual já tinha sido sacado mais dinheiro. Sendo orientada. 
 

08 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA  
Por volta das 16h55min do dia 04 de fevereiro de 2021,na BR 277, Primavera uma equipe 
de rádio patrulha foi acionada via COPOM para dar atendimento a ocorrência de furto no 
local, conversando com o motorista, o mesmo relata que um passageiro acabou furtando 
dinheiro de uma carteira. Conversando com sr, 60 anos, o mesmo relata que dormiu e 
quando o ônibus parou, momento que o mesmo foi pegar dinheiro para pagar o lanche, 
verificou que estava sem a carteira, vindo a repassar a situação para o motorista, o qual 
informou aos passageiros que o ônibus possui-a câmeras sendo que um homem, 20 anos 
se identificou como o autor do furto, o qual fez a devolução do dinheiro para o Sr. O sr não 
teve interesse na representação, sendo orientado quanto aos procedimentos cabíveis. 
 

09 – ROUBO/SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 19h15min do dia 04 de fevereiro de 2021 uma equipe de rádio patrulha e CPU 
deslocou ate a Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas, Jordão e feito contato com o sr, 68 
anos relatou que por volta das 07 hr da manha encontrava-se em sua fazenda tirando leite 



das vacas, quando foi surpreendido por três indivíduos armados com revólveres e pistolas, 
em seguida chegaram mais três indivíduos os quais lhe renderam e o mantiveram em cárcere 
dentro da própria residência sob mira de arma de fogo e lhe fazendo ameaças, dizendo que 
“se ele  não conseguissem uma quantia em dinheiro, o matariam”. A vítima não tinha o 
dinheiro para entregar aos autores e propôs que conseguiria tal dinheiro com parentes, sua 
irmã e seu filho, momento que os autores do fato, trouxeram a vítima até Guarapuava, no 
parque do rio Jordão, usando um VW/gol na cor prata placas ATA-8284 pertencente a vítima 
e também um veículo fiat/palio na cor escura, pertencente aos autores do fato, e começaram 
a fazer contato telefônico com familiares, para que conseguissem o dinheiro, não 
conseguiram contato com a irmã do mesmo, então ligaram para o filho da vítima, e no 
momento em que os autores do fato conversavam com o filho da vítima, este pediu para se 
afastar para fazer necessidades fisiológicas e nesse momento o mesmo aproveitou para fugir 
e pediu socorro em uma chácara onde foi acionado a PM, no local, juntamente com a equipe 
do oficial CPU, deslocou em patrulhamento por estradas rurais, sentido localidade de 
banhados no Distrito de Entre Rios, em seguida foi deslocado em patrulhamento até a 
localidade de São Domingos, no município de Inácio Martins, na propriedade da vítima, onde 
se iniciou o sequestro, e que segundo o sr  ouviu a conversa dos sequestradores com seu 
filho, marcando tal local para a entrega do dinheiro. Chegando na localidade, foi adentrado 
a propriedade por um acesso secundário e feito incursão a pé até a sede da fazenda, onde 
foi realizado vistoria na propriedade e não foram localizados os autores do fato e nem os 
veículos citados acima. Segundo a vítima, além de seu veículo VW/gol, foram roubados de 
sua propriedade várias ferramentas e uma motosserra da marca STHIL nas cores vermelho 
e branco, além de outros objetos, o sr relatou à equipe que um dos autores do fato é seu 
sobrinho, 37 anos, que todos estavam trajando jaquetas camufladas militares, que um deles 
possui uma tatuagem no antebraço direito com a inscrição “Marilene”,que outro dos autores 
tem uma cicatriz na face direita abaixo do olho. Dos demais autores do fato a vítima não 
soube passar maiores informações. 
 

10 – ROUBO/AMEAÇA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h48min uma equipe de rádio patrulha deslocou até a rua José Freitas 
Saldanha, Morro Alto onde relatou a solicitante, que conviveu com um homem,33 anos por 
aproximadamente 1 ano e que a 3 semanas está separada do mesmo, e que nesta data, por 
volta das 21h30, este veio até sua residência e mediante força física, arrebentou a porta de 
entrada e de posse de uma faca, passou ameaçar a mesma e aos seus filhos, e 
posteriormente veio a lhe roubar seu aparelho celular fugindo posteriormente em uma 
motocicleta Yamaha de cor roxa placa desconhecida. No local, efetuado patrulhamento, 
porém sem êxito, sendo a vítima orientada. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
11 – ACIDENTE DE TRANSITO  EM GUARAPUAVA 
Por volta das 18h40min uma equipe do Pptran deslocou até a rua Bartolomeu Bueno da 
Silva, Primavera para dar atendimento a um acidente de trânsito sendo que o veículo Strada 
Fire ce Flex, , transitava pela Rua Bartolomeu Bueno da silva sentido bairro industrial / bairro 
primavera, quando no cruzamento com a Rua  Antônio S. Ribas envolveu-se em um 
abalroamento transversal com o veículo CG 150 TITAN EX, que transitava pela segunda via 
citada sentido Bairro Conradinho/ Bairro Cidade dos Lagos, conforme croqui e declarações. 
Do evento resultou em ferimentos no condutor da motocicleta e danos em ambos os veículos. 
A motocicleta foi removido ao pátio do batalhão, pois encontrava-se com irregularidades 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
12 –   CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM SANTA MARIA DO OESTE 

Por volta das 22h50min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Pr 456, Vila Pontarolo,foi recebida 
algumas ligações que passaram a relatar que um caminhão havia passado na área Central 
de Palmital e Danificado a fiação da rede elétrica, na Rua Pitanga esquina com Av. 
Maximiliano Vicentim, sendo que a equipe estava finalizando outro atendimento, e foi 



repassado a informação do veículo para equipe de Santa Maria do Oeste. Deslocado pela 
rodovia Pr 456 já no trevo de São José, Distrito de Santa Maria do Oeste, foi logrado êxito 
em abordar o referido caminhão, sendo identificado o veículo do tipo caminhão Trator 
Scania/R450, e um Semi-Reboque, transportando uma carga viva, com sessenta e duas 
cabeças de gado, Conforme GTA apresentada pelo motorista. Sendo conferido a 
documentação referente ao caminhão e semi-reboque e a GTA, sem alterações. Também foi 
conferida a medida de cima do caminhão até o asfalto e mediu 4,70m (quatro metros e 
setenta centímetro), feito contato também como proprietário do semi-reboque. O motorista 
foi identificado, 37 anos, sendo que em nome do abordado foi localizado no Sistema um 
Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Paraíso do Tocantins, com sentença 
transitada e julgada pelo Artigo 157 do CP. Foi dado voz de prisão e o condutor entregue na 
Delegacia de Pitanga para os procedimentos cabíveis.  
 

13 – ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE  EM FOZ DO JORDÃO 

Por volta das 08h02min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Localidade Porto Fanor, Area 
Rural, equipe foi acionada pela Secretária de Saúde do Município, os quais relataram que 
precisavam de apoio para deslocar até a localidade Rural de Porto Fanor, para dar 
atendimento ao Sr, 71 anos, que estava passando mal, sendo que não sabiam se o mesmo 
teria sido vítima de alguma Lesão Corporal. Deslocado juntamente com a equipe da 
Ambulância. No local, o Sr. estava deitado na cozinha da sua residência com a face ao solo 
juntamente com uma poça de sangue próximo ao rosto, sendo que no primeiro momento não 
foi constatado sinais vitais na vítima e também nenhum sinal de violência. Posteriormente 
deslocou até o local, a médica, a qual constatou que a vítima sofreu um Infarto Miocárdio. 
Relata ainda que o Sr sofria de Hipertensão Arterial e Diabetes. Após os fatos, a equipe 
aguardou até a chegada de um familiar para que ficasse responsável pelo corpo. 
 

14 –  ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE  EM NOVA LARANJEIRAS 

Por volta das 09h30min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Aldeia Indígena, Vila Nova, a 

equipe recebeu informações que havia uma criança indígena em Óbito, a criança amanheceu 

sem vida e em data de ontem foi encaminhada pela mãe, 20 anos, para atendimento no 

Hospital de Nova Laranjeiras, pois havia sintomas de diarreia e vômito, porém após 

atendimento foi liberada para casa. No local a equipe contatou o fato e acionou a Polícia 

Civil, o IML  e Criminalística. A vítima trata-se de uma menina de 1 ano. 

 

15 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO, MUNIÇÃO DE USO 

PERMITIDO/ AMEAÇA EM BOA VENTURA DE SÃO ROQUE 

Por volta das 09h30min do dia 04 de fevereiro de 2021, na Estrada Principal Localidade do 

Griss, atendendo à solicitação de um homem, 25 anos, que relatou estar sendo Ameaçado 

no local onde vem trabalhando fazendo corte de Erva Mate. Diante disso foi deslocado até o 

local e em contato com o solicitante o mesmo disse que um homem estava portando uma 

Arma de Fogo e andando atrás das outras pessoas que ali trabalhavam, mostrando a Arma 

na cintura com a finalidade de intimidar os trabalhadores. Foi realizado um patrulhamento a 

pé e logrando êxito em localizar o homem e realizado a abordagem. Durante a busca pessoal 

nada de ilícito foi localizado com o mesmo, identificado o suposto autor, 51 anos, que em 

conversa posterior colaborou em contar que tinha dispensado a Arma no mato. Foi realizado 

buscas nas proximidades e localizado um Revólver Cal. 22 da marca Rossi carregado com 

uma munição de marca CBC, confirmou que o referido revolver é de sua propriedade e diante 

disso foi dado voz de prisão e encaminhado para a 45° DRP em Pitanga para os 

procedimentos cabíveis. 
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