POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 24 agosto 2020 às 06h do dia 25 agosto 2020
(Segunda para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 11h47min do dia 24 de agosto de 2020, na Rua Vila Velha, Boqueirão no local
senhor relatou que tem a guarda de seu filho, 5 anos, homologada pelo juiz da vara de
família, e que na data de 15/08/2020 a mãe da criança, pegou a criança para ficar durante
uma semana e que dia 22/08/2020 lhe entregaria o menino, porém ele manda mensagem
para mulher levar o menino e ela respondeu que não iria mais devolver a criança. A equipe
se deslocou junto com o solicitante até a casa da mulher, e ela começou a agredir
verbalmente o solicitante e lhe agrediu com vários tapas, e em seguida o ameaçou dizendo:
"eu vou te matar!" foi entrado em acordo, onde as partes se comprometeram em cumprir o
acordo de guarda judicial. Devido à ameaça, ele expressou desejo de representar contra a
mulher, então as partes foram encaminhadas para o 16° batalhão para realização do termo
circunstanciado.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
02 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 13h43min do dia 24 de agosto de 2020, Barão de Capanema, Santa Cruz,
relatou a solicitante que duas pessoas adentraram o pátio de sua residência e acabaram
furtando um botijão de gás de uma das kitinetes, que não soube informar características dos
indivíduos, relatou ainda que em data anterior já fora vítima de outro furto. Vítima foi
orientada.
03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA.
Por volta das 16h05min do dia 24 de agosto de 2020, uma equipe da rádio patrulha deslocou
até a Rua Quinze de Novembro, Centro, no local, em contato com a atendente da farmácia,
senhora, 43 anos, relatou que um homem adentrou a farmácia e efetuou o furto de alguns
produtos, vindo a se evadir do local. Realizado patrulhamento nas proximidades, porém não
localizado.
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA .
Por volta das 16h40min do dia 24 de agosto de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou
até a Av. Rubens Siqueira Ribas, Jordão, no local entrado em contato com a vítima, 44 anos,
relatou que notou falta de uma vaca na data de hoje, e que um funcionário da propriedade
vizinha encontrou a vaca morta, ficando a cabeça no local, e sendo levado a carne do animal,
foi orientada quanto aos procedimentos.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
05 – INFRAÇÃO DE TRANSITO.
Por volta das 11h22min do dia 24 de agosto de 2020, na Rua Judite Bastos de Oliveira Jardim
das Américas, durante patrulhamento a equipe avistou um veículo Gm/ corsa, onde sua
respectiva condutora, transitava com uma criança no colo da passageira no banco da frente.
Procedida abordagem, onde foi identificada a condutora, 26 anos, a passageira, 35 anos, a
qual transportava em seu colo a criança, 02 anos. Em consulta fora ainda constatado que o

veículo encontra-se com débitos pendentes. Diante do exposto foram lavradas as
notificações cabíveis pertinentes.
06 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 00h10min do dia 25 de agosto, a equipe do PPTran em patrulhamento pela
Rua Engenheiro Lentch, Conradinho, realizou abordagem ao veículo Honda CG 160 a qual
era conduzida por um homem, 21 anos. Realizado consulta operacional foi constatado que
o veículo possuía débitos e que o condutor não possuía cnh. Diante dos fatos o veículo foi
notificado e removido ao pátio do 16º BPM.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – FURTO QUALIFICADO EM PINHÃO.
Por volta das 03h30min, do dia 24 de agosto de 2020, na Rua Francisco Dellê, Centro, Casa
de Carnes, entrou em contato o proprietário que a porta do estabelecimento estava
arrombada e alguns objetos haviam sido furtados, sendo um celular marca LG k 11, uma
maquininha do pag seguro de cor verde, uma faca de açougueiro de cabo branco, alguns
fardos de cerveja, aproximadamente 12kg de linguiça e pedaços de carne suína, e também
certa quantia em dinheiro. Diante das informações a equipe iniciou patrulhamento em busca
do possível autor, quando foi visualizado o veículo Ford/Verona de cor prata, em atitude
suspeita, três masculinos saíram do carro entretanto foi logrado êxito na abordagem dos
indivíduos, um quarto elemento que estava no interior do veículo acabou se evadindo do
local. Em busca pessoal nas pessoas, nada de ilícito foi localizado com os mesmo. Em
continuidade no patrulhamento, foi visualizado o veículo Ford/Verona estacionado em frente
ao Mercado, sendo realizado abordagem e constatado que existia duas pessoas no seu
interior, e que em busca pessoal em um dos indivíduos foi localizado a maquininha
pagseguro. Em revista veicular foi encontrado um celular marca LG K11 e uma faca de
açougueiro de cabo de cor branca e várias moedas. O homem este assumiu a autoria do
furto. Deslocado até a residência de uma mulher onde haviam deixado as bebidas onde foi
encontrado os engradados de cerveja. Em ato continuo o homem confessou que deixou em
um matagal, um saco com carnes e linguiça, estes localizados pela equipe. Diante dos fatos
foi dado voz de prisão aos indivíduos e encaminhados até a delegacia de polícia civil.
08 – FURTO TENTADO EM PRUDENTÓPOLIS.
Por volta das 20h50min do dia 24 de agosto de 2020, a equipe deslocou até a Rua Presidente
Tancredo Neves, Vila das Flores, onde populares estavam correndo atrás de um individuo
que havia tentado realizar um furto em um veículo, porém sem êxito e sendo perseguido pela
vítima senhor, 31 anos, acabou adentrando um matagal e localizado pela equipe. Foi
acionado o conselho tutelar pois o adolescente se recusava se identificar. Diante dos fatos
foi entregue na delegacia de polícia civil.
09 – DISPARO DE ARMA DE FOGO / LESÃO CORPORAL EM PRUDENTÓPOLIS.
Por volta das 21h05min do dia 24 de gosto de 2020, a equipe deslocou até a Rua Tiradentes,
Iguaçu, no local, constatado que o indivíduo, 31 anos, apresentava lesão na perna esquerda
e na mão direita, causadas por disparo de arma de fogo. Acionado a equipe do Siate, a qual
prestou atendimento e encaminhou a vítima para atendimento médico. Indagado sobre a
situação, informou que estava em frente a sua casa, quando chegaram duas pessoas a pé
e encapuzadas, sendo que uma efetuou disparos em sua direção, que os autores seriam os
mesmos que mataram seu irmão há alguns anos. Em frente a residência, foram localizados
cinco estojos deflagrados de calibre .380, marca cbc, os quais foram entregues na delegacia
local para os procedimentos cabíveis.
10 – DANO E DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM CANDÓI.
Por volta das 19h30min do dia 24 de agosto de 2020, a equipe após a solicitação do senhor,
deslocou até a Estrada de acesso a localidade São Pedro, onde passou a relatar que recebeu
informações que seu irmão Adair Jose Felisaki, 44 anos, estava no citado local, juntamente
com uma mulher, 44 anos, no veículo Nissan/ Frontier, momento em que compareceu o

marido da mulher e começou a desferir golpes com uma barra de ferro no veículo; momento
em que ele saiu do veículo e correu sentido a um matagal, que desde então não foi mais
visto. No local a equipe policial realizou buscas pela região, porém sem êxito. O veículo foi
então liberado para responsável. Foi realizado contato com a mulher a qual relatou que no
local não houve luta corporal entre os dois, e sim somente danos no veículo. Foram
orientadas as partes envolvidas e comunicados os órgãos competentes.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB

