
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 31 janeiro 2021 às 06h do dia 01 fevereiro 2021 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – ROUBO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 13h15min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Guairá, Centro , no  local, 
conversado com os familiares, os mesmos relataram que a Sra, 83 anos, estava no interior 
da residência, momento em que um casal adentrou o pátio, e pediram dinheiro para a 
mesma, sendo que a senhora deu cinco reais, momento em que o homem pediu mais 
dinheiro, e quando a mesma foi pegar, o homem adentrou a residência e foi até o quarto e 
pegou um maço de dinheiro de dentro da bolsa, saindo do local sentido Parque do Lago. A 
Sra gritou pedindo ajuda, momento em que os parentes foram atrás do casal, e os 
seguraram, entrando em luta corporal com os mesmos. Com a chegada da equipe 
identificado os mesmos uma mulher, 41 anos e um homem, 42 anos, porem nada localizado 
com os mesmos. Foi localizado na rua uma nota de R$ 5,00 (cinco reais). Diante dos fatos, 
e pelo reconhecimento da vítima, foi conduzido os mesmos até a 14º SDP para os 
procedimentos cabíveis.  
 

02 – LESÃO CORPORAL GRAVE EM GUARAPUAVA 

Por volta das 14h23min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Cândido Ribas, Santana, 
segundo relatos no local estava um indivíduo caído em via pública vítima de Disparos de 
arma de fogo, no local foi constatado fato, sendo identificado um homem, 22 anos, que 
apresentava ferimento por arma de fogo na região do abdômen tórax e perna, no momento 
em que a equipe chegou no local este estava lucido. Segundo informações de moradores a 
situação teve início na esquina entre as Ruas Cândido Ribas X Sebastião Lustosa de 
Siqueira, local este um bar, também local de moradia da vítima. Que neste local chegaram 
três pessoas em um veículo Peugeot cor prata. No local do Bar foi verificado vários Disparos 
de Arma de Fogo nas paredes e no veículo Renault/Megane GT cor Prata de propriedade da 
vítima. E que ele correu pela Rua Cândido Ribas vindo a cair em seguida, os vítima foi 
conduzido a casa Hospitalar (São Vicente) pela Ambulância do SAMU. Foi utilizado uma 
Pistola 9mm, conforme 6 estojos visualizados em via pública e 1 projetil semi encamisado, 
recolhidos e encaminhados a 14° SDP. 
 

 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
03 – VEICULO ABANDONADO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 04h00min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua XV de Novembro,  Morro Alto, 
durante patrulhamento, a equipe visualizou um veículo Fiat Patio estacionado e aberto sem 
ocupantes, realizado buscas no interior do veículo onde foi encontrado uma carteira com 
documentos  de um homem, 48 anos, o qual era de conhecimento da equipe, o mesmo teria 
feito um Boletim momento antes relatando um Roubo de um veículo Fiat Palio só não 
lembrava a placa e seus dados estavam incorretos. Foi então deslocado até o endereço, 
feito contato com o mesmo, e deslocou juntamente com a equipe verificar o veículo e 
constatou ser o dele. Diante dos fatos o veículo foi guinchado até a sua residência, devido o 
mesmo estar em visível sinal de embriaguez e não lembrar da placa nem mesmo seu nome 
completo, o carro não tinha alerta.  
  



04 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 

Por volta das 06h10min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Barão do Capanema, Batel, 
no local a Sra, 27 anos, a mesma informou que estava na residência com sua convivente, 
ambas ingeriram bebidas alcoólicas e acabaram discutindo, momento em que a mulher 
pegou uma faca e desferiu um golpe em sua cabeça. A equipe do SAMU foi até o local e 
socorreu a vítima e encaminhou para a UPA Batel para ser medicada, orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis. 
 
05 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA 

Por volta das 08h10min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Milton Soares, Industrial, no 

local, apoio ao SAMU para dar apoio na condução da Sra, 49 anos, com surto psicótico, até 

o UPA Batel, para ser medicada, sem alteração. 

 
06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 

Por volta das 09h10min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Pedro Alves, Centro, relata o 
Sr, 24 anos, que teve um desentendimento com seu irmão e que o mesmo desferiu um golpe 
de facão em seu braço esquerdo, que em seguida a vítima foi encaminhado até o Hospital 
Santa Tereza para atendimento médico. Segundo relato o autor dos fatos havia se evadido 
tomando rumo ignorado orientado quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
07 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA  
Por volta das 21h35min do dia 31 de janeiro de 2021, na Rua Albano Teixeira,  Industrial, 
uma equipe de rádio patrulha foi aciona da via COPOM onde conforme o relato do sr, 27 
anos  se ausentou de sua residência durante o dia todo, e quando retornou, percebeu que a 
janela de um dos quartos estava arrombada e que do interior da mesma teriam sido furtados 
alguns objetos de sua propriedade, relata ainda que não soube passar informações sobre 
possíveis autores, nem mesmo sabe precisar mais informações, foi orientado quanto aos 
procedimentos cabíveis. 
 

08 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA  
Por volta das 23h05min do dia 31 de janeiro de 2021, a equipe de rádio patrulha deslocou 
ate a Av. Vereador Rubem Siqueira Ribas, Santa Cruz onde relatou o solicitante/vitima, 22 
anos que é entregador e trabalha na pizzaria, e que nesta data foi até o endereço citado 
realizar uma entrega, e no local o cliente que havia feito o pedido, muito exaltado, começou 
a falar mal do produto e do estabelecimento e também disse que o entregador não prestava 
e tentou agredi-lo com um chute, momento em que terceiros interviram e ele, conseguiu 
deixar o local, posteriormente o autor dos fatos foi até a pizzaria, a procura do rapaz onde o 
mesmo fez menção de estar armado e disse que daria um tiro, e após aproximadamente 
10minutos deixou o local, em um veículo e novamente disse que aquilo seria cobrado, pois 
sabia onde ele morava, diante do fato, o solicitante optou por registrar a ocorrência e exercer 
seu direito a representação posteriormente. 
 

 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
09 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUENCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTANCIA 
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 19h10min do dia 31 de janeiro de 2021, na rua Visconde de Guarapuava, 
Centro a equipe do Pptran em atendimento de acidente de trânsito onde foi informada que o 
veículo Logan, transitava pela rua Coronel Saldanha sentido bairro Santana bairro Santa 
Cruz, quando no cruzamento com a rua visconde de Guarapuava envolveu-se em um 
abalroamento transversal com o veículo palio ex, conduzido por um rapaz, 22 anos que 
transitava pela segunda via citada sentido centro bairro Trianon. Do evento resultou em dano 
de pequena monta no veículo fiat palio e na prisão do sr, 22 anos, o qual teve seu exame 



etilométrico realizado e auferido o valor total de 0,93 mg/l. Não foram encontrados restrições 
irregularidades quanto aos veículos, sendo este liberado aos seus responsáveis. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
10 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM PINHÃO. 
Por volta das 13 h do dia 31 de janeiro de 2021, na Estrada Rural, Faxinal dos Coutos a 
equipe deslocou com a defesa civil, onde segundo informações havia uma pessoa ferida por 
disparos de arma de fogo. No local foi constatado pela defesa civil que o Sr, 64 anos havia 
sido vítima de disparos de arma de fogo e que apresentava vários ferimentos em diversos 
locais do corpo, como mão, braço, peito e cabeça e já se encontrava em óbito. A equipe foi 
informada por um homem, que mora próximo do local, e que ouviu alguns estampidos e ao 
verificar as proximidades encontrou a vítima caída no interior do pátio da residência com 
vários ferimentos, e acionou a equipe da defesa civil e da PM para prestar atendimento. 
Diante do fato a equipe solicitou a presença dos órgãos competentes.  
 

11 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM CANTAGALO. 
A equipe durante patrulhamento na Vila Caçula na rua Pernambuco foi avistado três 
indivíduos em atitude suspeita, a equipe realizou abordagem, sendo identificados, com um 
deles foi encontrado um invólucro análogo à maconha, pesando 10 gramas, durante a 
abordagem ele tentou apagar mensagens do celular onde o mesmo negociava maconha com 
outras pessoas, sendo apreendido o aparelho celular, sendo localizado certa quantia em 
dinheiro, indagado sobre os fatos, os outros abordados  informaram que estavam fumando 
maconha, questionado quem teria fornecido a droga relataram que o rapaz que estava com 
eles teria fornecido, realizada apreensão do menor, 17 anos visto que a residência do menor 
era na outra rua o mesmo solicitou para que a equipe deslocasse até a residência onde 
estaria a sua genitora. Diante dos fatos foi encaminhado os abordados e o adolescente para 
2ª SDP de Laranjeiras do Sul. 
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