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

PERÍODO: das 06h do dia 05 outubro 2020 às 06h do dia 06 outubro 2020
(Segunda para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM GUARAPUAVA.
Por volta das 00h23min do dia 06 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até a Rua Leonardo Coblinski, Boqueirão, no local em contato com a senhora, 20
anos,, a qual passou a relatar que teria efetuado um “programa” com um senhor, 66 anos, e
que após o ato o cidadão teria se negado a pagar pelo programa, quando entraram em vias
de fato e que durante a situação ele teria apanhado uma faca, que na tentativa dela tomar a
faca, acabou cortando sua mão esquerda, sendo essa lesão superficial. Diante da situação
a equipe deslocou até a residência do homem e na casa constatou-se que ele se encontrava
ferido com uma perfuração no abdômen, sendo necessário o acionamento de uma equipe
do Samu para prestar atendimento aos envolvidos, os quais foram conduzidos até Upa Batel
para atendimento médico. Ela confirmou ter sido autora da lesão. Posterior ao primeiro
atendimento o envolvido foi conduzido para hospital Santa Tereza devido seu estado clínico.
A mulher foi conduzida após sutura na mão para a 14ª SDP para o término da documentação
e apresentação à autoridade policial.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
02 – LESÃO CORPORAL/ AMEAÇA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 04h11min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Frei Caneca, Centro, relata a
solicitante, 21 anos, que estava no bar por causa de um rapaz foi agredida por
aproximadamente 10 mulheres com socos, tapas, chutes, puxões de cabelo e foi golpeada
com caco de vidro, que das agressões resultaram em lesões aparentes no rosto, dorso
pernas e braço, também ameaçaram dizendo "vamos te matar pelo pcc"", que os
proprietários do local não tomaram nenhuma atitude para impedir as agressões, que o
estabelecimento possui sistema de câmeras, foi orientada a procurar a delegacia de policia
para dar andamento.
03 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 07h37min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Guaíra, Boqueirão relatou o
solicitante que ao chegar em seu estabelecimento por volta das 07h30min, observou que
este estava com os cadeados da porta estourados, relatou que do seu interior foi furtado uma
tv 32` polegadas lg, uma parafusadeira, uma caixa de ferramenta com várias ferramentas e
duas caixas de som com auto falantes sub. O solicitante foi orientado quanto aos
procedimentos.
04 – INJURIA E AMEAÇA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 10h16min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Davi Alves de Goés,
Boqueirão, relata a solicitante que sua ex-nora veio ameaçá-la de atear fogo na sua
residência e também proferiu várias palavras de baixo calão como "vagabunda" entre outros,
vale salientar que a solicitante vai decidir posteriormente contra a sua ex-nora. Foi orientada
quanto aos procedimentos cabíveis.

05 – ROUBO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 21h37min do dia 05 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até a Rua Sebastião de Camargo Ribas, no local em contato com o homem, 33
anos, o qual relatou que transitava nas proximidades da Rodoviária quando foi abordado por
três homens os quais mediante força física roubaram sua carteira com documentos pessoais
e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e posteriormente fugiram de bicicleta, realizado
patrulhamento sem êxito.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
06 – DIRIGIR VEÍCULO SEM CNH EM GUARAPUAVA.
Por volta das 18h50min do dia 05 de outubro de 2020, a equipe do PPTran, deslocou até a
Rua Carlita G. Pupo, Bonsucesso, para prestar atendimento a um acidente de trânsito. No
local a motocicleta yamaha/factor ybr 125 conduzida por uma mulher, 25 anos, transitava
pela Rua Professora Carlita Guimarães Pupo, sentido rodoviária municipal/cedeteg quando
no cruzamento com a Rua Visconde de Guarapuava, envolveu-se em acidente de trânsito
tipo abalroamento transversal com o automóvel ford/ka 1.6 conduzido por um homem, 36
anos, que transitava pela Rua Visconde de Guarapuava sentido Bairro Bonsucesso/Centro.
Do evento resultaram em ferimentos na motociclista a qual foi socorrida pelo Samu e
encaminhada até a urgência municipal do Trianon, e danos materiais de pequena monta em
ambos os veículos. Realizadas as consultas operacionais foi constatado que a motocicleta
possui débitos pendentes e que o condutor do automóvel não possui habilitação para dirigir.
Diante dos fatos a motocicleta foi autuada pela infração de trânsito, o automóvel foi autuado
pelas infrações de trânsito e o condutor do automóvel foi encaminhado até o 16º BPM para
elaboração do termo circunstanciado, tendo em vista que, não possuindo habilitação para
dirigir.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, INCÊNDIO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA EM PALMITAL.
Por volta das 01h30min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Prefeito João Cecura, vila
Progresso atendimento de uma ocorrência de ameaça, que envolvia a senhora, 48 anos e o
senhor, 34 anos. No deslocamento foi encontrado a um homem, 22 anos, relatando que o
senhor havia o agredido, com um pedaço de madeira, a equipe então prestou socorro a
vítima, que foi hospitalizada. Encontrado a senhora com sua filha, 18 anos, que relataram
que o homem estava muito alterado, que tentou agredir os convidados de uma mulher, qual
se evadiu para que não fosse agredida também, que ele agrediu desferindo golpes de
madeira, na cabeça do homem. Ao chegar na residência foi visualizado uma motocicleta em
chamas, motocicleta Yamaha XP 600, de cor branca, que era de propriedade do homem e
um Veículo VW gol, de cor verde, com os vidros quebrados e a lataria amassada, qual era
de propriedade de um rapaz, 25 anos, também vítima das ameaças do senhor, sendo todos
esses fatos de autoria do senhor. A equipe então fez buscas, primeiramente dentro da
residência e encontrou o gás ligado, foram também feitas buscas no pátio da residência e
nas proximidades, porém no momento não foi localizado o autor. Ao deslocar até o Pelotão,
foi recebido uma nova ligação, informando que ele estava novamente na residência , então
a equipe deslocou até o local novamente e ao tentar dar voz de abordagem, o mesmo investiu
contra o policial com um pedaço de ferro, momento que o outro policial, efetuou 3 disparos,
disparos, para tentar conter a injusta agressão , atingindo o senhor na perna direita. Então
foi entrado em contato com o posto de saúde da cidade, que encaminharam uma
ambulância, para o atendimento do senhor, que foi hospitalizado. Encaminhamento das
vítimas até a 44° Delegacia de Polícia Civil, para prestarem esclarecimentos dos fatos.
08 – ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM PRUDENTÓPOLIS.
Por volta das 01h30min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Quintino Bocaiuva, Centro, a
equipe foi acionada para deslocar ao endereço acima citado, pois conforme solicitação uma
pessoa estaria em óbito. No local constatado um masculino com ferimentos por arma branca
caído ao chão, acionado de imediato o corpo de bombeiros que constataram o óbito do

homem, 26 anos. Em contato com uma mulher, 28 anos, a qual relatou que estava em casa
com seu amigo, também estavam suas filhas, 5 anos e 1 ano. Ambos estavam assistindo tv.
ouviram alguém bater em uma janela e logo arrombou a porta dos fundos, sendo o seu exconvivente, o qual estava de posse de uma faca, tentou agredir ela e acertou socos em sua
cabeça, o rapaz tentou intervir e foi atingido por golpes de faca caindo no local. O agressor
se evadiu sentido vila da luz. Diante dos fatos foi isolado o local, acionado Policia Civil, IML
e criminalística que se fizeram presentes no local. Realizada buscas e patrulhamento porém
o autor não foi localizado.
09 – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM RESERVA DO IGUAÇU.
Por volta das 11h15min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Joaquim Ferreira de Oliveira,
Centro. A equipe recebeu informação que um homem, que possuía um mandado de prisão
em seu desfavor estaria em uma residência na rua Joaquim Ferreira de Oliveira, fundos do
Bar. Constatado a veracidade dos fatos, dado voz de prisão ao homem, mandado de prisão
expedido pela Vara Criminal de Pinhão, em virtude de descumprimento de mediadas
protetivas de urgência. O detido foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Pinhão.
10 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM NOVA TEBAS.
Por volta das 14h30min do dia 05 de outubro de 2020, na Rua Alexandro Magno, Centro, a
adolescente, 15 anos teria fugido da casa lar municipal, a equipe da assistência social,
compareceram ao destacamento para formalizar o desaparecimento, devido as buscas
terem percorrido o final de semana, onde segundo relatos, a mesma foi vista na cidade de
Iretama, as equipes da assistência social e conselho tutelar de nova tebas foram até o
possível local onde ela estaria, não sendo localizada até o momento. Cabe ressaltar que
após conversa com a cuidadora esta relatou que a adolescente aproveitou a porta da casa
lar estar aberta para sair e fugir.
11 – VEÍCULO RECUPERADO EM ENTRE RIOS.
Por volta das 15h00min do dia 05 de outubro de 2020, a equipe policial recebeu uma
denúncia anônima de que havia um veículo kombi escondido na estrada rural de acesso a
localidade de Pinhãozinho, próximo a uma mata. Deslocado até o local e verificado que se
tratava de um veículo kombi placas AEX-9771 que após consulta no sistema constava alerta
de furto e roubo da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Foi acionado o guincho e entregue o
veículo na 14ª SDP para os procedimentos.
12 – ROUBO E VEÍCULO RECUPERADO EM PALMITAL.
Por volta das 16h35min do dia 05 de outubro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua
Escritor Egleci Gomes para atender uma ocorrência de Roubo. O solicitante, 20 anos,
informou que alguns homens em um veículo fiat/palio de cor branca o abordaram em via
pública e que um dos autores teria o ameaçado e levado sua motocicleta honda cg 150 placa
ASU-5950. Diante do fato, a equipe em patrulhamento pela Vila Coamo, abordou um homem,
26 anos, em frente a sua residência, sendo que foi visualizado no pátio a motocicleta objeto
do roubo. Em conversa com ele este confessou que subtraiu a motocicleta, segundo ele por
que o solicitante teria uma dívida com ele referente a venda de um telefone celular, e não
estava conseguindo receber. Diante dos fatos, a equipe apreendeu a motocicleta e deu voz
de prisão, sendo ambas as partes e a motocicleta encaminhadas até a 44ª delegacia de
policia de palmital para os demais procedimentos.
13 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM RESERVA DO IGUAÇU.
Por volta das 19h50min do dia 05 de outubro de 2020, compareceu no destacamento o
senhor, 45 anos, relatando que seu pai, 71 anos, estava passeando em sua casa, quando
compareceu no local o homem, 43 anos, sendo que seu pai acabou desferindo golpes de
facão contra o homem atingindo o braço e a face. Em seguida o autor saiu correndo do local,
sendo a vítima encaminhado por terceiros para o posto de saúde porém em virtude da
gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o hospital Santa Clara em Candói. De posse
de tais informações a equipe realizou buscas, visando localizar o autor, o qual foi localizado
na residência de uma filha, sendo dado voz de prisão, o qual confirmou autoria do fato,
dizendo que perdeu o facão no mato enquanto fugia. Encaminhado até a delegacia de Pinhão
para os procedimentos.

14 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GOIOXIM.
Por volta das 14h10min do dia 05 de outubro de 2020, a equipe estava em patrulhamento
pela Rua Hilda Marcondes Nunes, quando efetuaram abordagem a um homem, 42 anos, em
busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém em consulta foi constatado que o abordado
possuía em seu desfavor o mandado de prisão pelos artigos 12-posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, e 217- estupro de vulnerável. Diante dos fatos foi dado voz de prisão
e encaminhado até a 20ª SDP de Toledo.
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