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

PERÍODO: das 06h do dia 25 agosto 2020 às 06h do dia 26 agosto 2020
(Terça para Quarta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA.
Por volta das 09h55min do dia 25 de agosto de 2020, a equipe até a upa primavera, onde
segundo enfermeira teria dado entrada uma pessoa ferida por arma branca. No local em
contato com vítima o senhor, 48 anos, o qual relatou que foi na oficina, com sua esposa e
seu filho, 21 anos, buscar o carro, que estava sendo arrumado por um homem, 24 anos,
momento que ambos foram olhar o carro, quando se desentenderam e o homem, 24 anos
desferiu um golpe de faca em sua barriga, e em seguida foi levado para o upa primavera
pelos seus familiares. Em ato contínuo, a equipe deslocou até o endereço da oficina, onde
encontrou o homem. Diante dos fatos foi dado voz de prisão para ele, e foi conduzido para
14ª SDP. A vítima devido à gravidade dos ferimentos foi transferida da upa primavera pelo
Samu até o Hospital.
02 – RECEPTAÇÃO EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h30min do dia 25 de agosto de 2020, Rua Santa Helena, Jardim das
Américas após denúncia, de que em uma residência, estaria um veículo gol de cor verde
escondido nos fundos e o mesmo seria furtado. A equipe RPA em patrulhamento avistou o
referido gol, e ao consultar o chassi foi constatado que se tratava do veículo VW gol de cor
verde furtado em data de 18/07/2020. Conversado com a proprietária da residência, a mesma
relatou que seu marido havia comprado o veículo dias atrás pelo valor de R$ 500,00 para
desmanchar, e o vendedor seria um homem, porém não soube informar o endereço. Não
sendo localizado o marido. O veículo foi encaminhado para a 14 SDP, bem como, a senhora
para prestar esclarecimentos.
03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA.
Por volta das 00h15min do dia 26 de agosto de 2020, Rua dos Carpinteiros, Morro Alto, a
equipe Rpa deu cumprimento ao mandado de prisão da 2ª vara criminal e em desfavor de
uma mulher, a qual prontamente se apresentou a equipe, deslocado com a mesma ate a
carceragem da 14 SDP.
04 – LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 01h00min do dia 26 de agosto de 2020, São Cristovão, no local a senhora, 43
anos relatou que teve um desentendimento com seu marido, 46 anos e este veio a lhe agredir
com um soco no rosto causando lesão. Diante do fato as partes foram encaminhadas para a
delegacia de polícia civil para realização dos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
05 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 08h07min do dia 25 de agosto de 2020, uma equipe da RPA deslocou até a
Rua João Lacerda Caldas, Alto da Xv, no local relatou a solicitante, 70 ANOS, que ao abrir o
seu estabelecimento percebeu que a caixa registradora, havia sumido. Que ao verificar as
portas e janelas, encontrou parte da parede lateral quebrada. Que percebeu então que havia
sido vítima de furto, sendo levado do local, a caixa registradora de marca sharpe e certa
quantia em dinheiro. A solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

06 – AMEAÇA / DANO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 21h55min do dia 25 de agosto de 2020, Rua Generoso de Paula Bastos, Santa
Cruz no local relatou o solicitante que estava conversando com um amigo, quando de forma
gratuita um homem passou a ameaçá-lo de morte e lhe agredir e também de posse de uma
faca causou danos em seu veículo gm/corsa, riscando várias partes da lataria e pintura e
ainda quebrando o para brisa e o vidro traseiro. Realizado patrulhamento e o autor não foi
localizado. Foi orientado o solicitante quanto aos procedimentos.
07 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA.
Por volta das 22h12min do dia 25 de agosto de 2020 na Rua Apixaí, São Cristovão no local
o senhor, 64 anos relatou que se desentendeu com seu filho, momento em que discutiram e
o filho acabou lesionando o polegar da mão do senhor no portão da residência. Quando a
equipe chegou, o autor tinha se evadido, tomando rumo ignorado. Feito orientações.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE/ INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 12h15min do dia 25 de agosto de 2020, a equipe do Plantão de Acidentes
deslocou até a Rua Santa Catarina X Rua São Paulo, no local acidente de trânsito do tipo
complexo, onde o veículo VW/GOL, conduzido por um homem, o qual transitava pela rua
Santa Catarina no sentido Centro/Bairro Vila Carli, quando ao alternar de lado na pista de
rolamento, envolveu-se em um abalroamento lateral com a motocicleta Honda/CG Fan
conduzida por uma mulher, sendo que logo em seguida a motocicleta Yamaha/Neo 125 de
conduzida por outra mulher na tentativa de freiar a motocicleta para evitar a colisão, acabou
sofrendo uma queda na via. Do evento resultou em ferimentos leves nas condutoras, sendo
ambas encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros, já quanto aos veículos foi constatado a
motocicleta Honda/CG Fan deter débitos pendentes, constatou-se ainda que a condutora
detém CNH de categoria diferente da necessária para a condução de motocicleta. Diante do
fato, foram lavrados os autos pertinentes.
09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA.
Por volta das 20h30min do dia 25 de agosto de 2020 na Rua XV de novembro, Centro durante
patrulhamento, a equipe avistou o veículo toyota/ corolla , com sua parte traseira sobre os
vasos de jardim do calçadão, sendo identificado seu condutor, 73 anos, o qual relatou que
no momento em que realizava manobra em marcha ré para estacionar seu veículo, acabou
por perder controle no pedal do acelerador, acabando por colidir contra as estruturas sobre
o calçadão. Do evento resultaram em apenas danos materiais no veículo e na estrutura do
jardim sobre o referido calçadão, não havendo feridos.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
10 – ABORDAGEM DE SUSPEITOS/ VEÍCULO RECUPERADO EM BOA VENTURA DE
SÃO ROQUE.
Por volta das 12h00min do dia 25 de agosto de 2020, a equipe efetuou a abordagem na Av.
Dalzotto, Centro, a motocicleta Honda CG 150 Titan de cor cinza, placa ARV1724, a qual em
consulta foi constatado que se encontrava com um alerta de furto no dia 14/05/20 e era
conduzida por um homem, 18 anos, o qual informou que havia emprestado para ir trabalhar
de um homem, foi entrado em contato com o homem,28 anos, o qual relatou que havia
localizado a motocicleta dias após o furto em meio a um mato na localidade de barro preto,
porém não compareceu na Delegacia para dar baixo no alerta. Diante dos fatos foram ambos
conduzidos a 45ª DRP para as providências cabíveis.

11 – ROUBO EM PITANGA.
Por volta das 11h40min do dia 25 de agosto de 2020, a equipe deslocou a Rua Jose Cipriano
de Aguiar, Alto da Colina, onde, relatou o solicitante que estava vendendo sorvetes, quando
um masculino o abordou pediu um sorvete, e nesse momento pegou a carteira do solicitante,
saindo correndo pulou o muro do estádio municipal, jogando para fora do muro a carteira, e
subtraindo certa quantia em dinheiro, de posse das informações, a equipe fez contato com
empresa que e responsável pelo sistema de monitoramento do estádio, a qual cedeu as
imagens, sendo o acusado reconhecido pela equipe, foi então deslocado até o endereço do
suspeito, onde a vítima o reconheceu como sendo o autor do roubo, diante dos fatos, foram
as partes apresentadas a Delegacia de Polícia Civil, para providencias cabíveis.
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