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

PERÍODO: das 06h do dia 09 novembro 2020 às 06h do dia 10 novembro 2020
(Segunda para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 15h50min do dia 09 de novembro de 2020, no Boqueirão, a equipe foi acionada
para averiguar uma situação de lesão corporal/violência doméstica, que estaria ocorrendo
no endereço acima, sendo que durante deslocamento foi informado pela sala de operações,
que o autor havia saído da residência de posse de uma foice e estaria em via pública,
ameaçando e tentando agredir os populares. Com a chegada das equipes no local, foi
abordado o sr, 37 anos, qual portava em uma das mãos uma foice, com o cabo quebrado e
na outra mão o pedaço de madeira, que era utilizado como cabo. O abordado apresentava
visíveis sinais de embriagues e estava muito nervoso, porém ao ser abordado, obedeceu os
comandos emanados da equipe policial, deixado de lado os objetos que portava, efetuado
busca pessoal, nada a mais de ilícito foi localizado. Efetuado contato com a esposa do autor,
a senhora, 35 anos, essa passou a informar para a equipe, que seu marido chegou em casa
embriagado e como ela já havia sofrido com outras situações de violência doméstica, ao
perceber o estado dele escondeu uma foice, que seria de sua posse, no entanto esse passou
a questionar onde estaria o objeto, pois ele precisava resolver uma situação com um desafeto
na rua, diante da negativa da esposa, em fornecer a material, ele passou agredi-la, com
tapas na face, resultado pequena lesão nos lábios. Após as agressões, o autor localizou sua
foice, obrigando ela a fugir e acionar a polícia militar, ainda conforme relato da vitima seu
esposo saiu para a rua com a arma para agredir uma pessoa, qual ela não sabia informar
quem. Ressalta-se ainda que no momento da abordagem, ele apresentava algumas lesões
e hematomas na face e pelo corpo. Diante da situação foi conduzido o homem até a Upa
Batel, para receber atendimento médico e posterior condução até a 14ªSDP, para conclusão
dos procedimentos.
02 – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h31min do dia 09 de novembro de 2020, na Rua Laurindo Rocha, São
Cristóvão, no local atendimento de acidente de trânsito, tipo choque, onde a camionete
MMC/L200,, conduzido por um homeme, 34 anos, ao realizar uma manobra, em marcha ré,
saindo da área de estacionamento, acabou atingindo o automóvel GM/Kadett, o qual estava
regularmente estacionado na Rua Laurindo Rocha, sob responsabilidade de um homem, 33
anos. Do evento resultaram em danos materiais em ambos os veículos, sem feridos.
Realizada consulta operacional, foi constatado que a camionete está com débitos pendentes.
O condutor da camionete foi convidado para realizar o teste etilometrico, no qual obteve
resultado 0,00 mg/l. A camionete foi autuada, pela infração de trânsito e liberada ao condutor.
Durante o atendimento, o senhor, 34 anos relatou que, apos o sinistro, foi ameaçado e
agredido fisicamente pelo outro homem, sendo que este teria lhe dito, em tom intimidador,
que elenão sabia com quem estava falando e na sequência desferiu um soco em seu rosto,
fazendo cair no chão, resultando em lesões aparentes, abrasão superficial, em ambos os
braços e na perna direita. Ainda segundo ele, quando ele estava no chão, o homem lhe
desferiu chutes, o qual disse estar sentido dores na cabeça, barriga e nas pernas. Ele
dispensou que a equipe acionasse qualquer tipo de atendimento de urgência. Ao ser
indagado pela equipe policial, o homem falou que após o sinistro, ao tentar dialogar, sobre o
prejuízo material,o rapaz lhe empurrou com a uma das mãos em seu peito e fez menção que
iria investir fisicamente contra ele. O senhor não apresentava ferimentos, apenas reclamou

de dores no peito e nos braços, também dispensando que a equipe acionasse atendimento
de urgência. Diante do interesse na representação a equipe deslocou com os envolvidos até
o 16º BPM, para a elaboração do termo circunstanciado.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
03 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM GUARAPUAVA
Por volta das 18h10min do dia 09 de novembro de 2020, na Rua dos Geografos,Morro Alto,
a sra, 67 anos, qual relatou que seu filho, José Eloir do Nascimento, 39 anos, saiu de casa
no dia 07/11/2020, com uma sacola, para catar reciclável e não mais retornou para casa.
Relata que o mesmo não tem amigos e que não tem ideia de onde ele possa estar. Orientado
a mesma quanto aos procedimentos cabíveis.
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 20h20min do dia 09 de novembro de 2020, na Rua Diamantina, Jardim das
Américas, a equipe atendeu uma ocorrência, onde relata o solicitante, 68 anos, que ao
chegar em sua residência, encontrou uma das janelas arrombadas e foram furtados do local,
um tanquinho e uma panela de pressão. Feito patrulhamento, porém sem êxito. Orientado o
solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.
05 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
Por volta das 18h15min do dia 09 de novembro de 2020, na Av. das Dalias, Trianon, relata
a solicitante, 79 anos, que seu sobrinho de nome e sua esposa, teriam a agredido, sem
motivo aparente. A Sra apresentava lesões na região do braço esquerdo. A equipe deslocou
até o endereço da vítima, a fim de localizar os autores. Porém sem êxito. Orientada a mesma
quanto aos procedimentos cabíveis.
06 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h10min do dia 09 de novembro de 2020, na Rua dos Arquitetos, Morro
Alto, a equipe chegou no local, foi verificado no acesso a residência (parte interna e externa),
sinais de sangue, onde foi adentrado a mesma e constatado que a vítima um homem, 35
anos, estava deitado no sofá, com um ferimento em seu abdomem, o mesmo estava
consciente e informou que teve um desentendimento com, seu ex-cunhado, devido a não
permitir a entrada desse na residência. Diante dessa negativa, ele desferiu os golpes na
vítima, em seguida se evadiu do local. A equipe do SAMU, informou da gravidade do
ferimento, sendo a pessoa encaminhada a casa hospitalar. A residência ficou aos cuidados
da irmã, 31 anos da vítima. A equipe realizou buscas, porém não foi logrado êxito na
localização do autor. Orientado a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM PINHÃO.
Por volta das 01h00min do dia 09 de novembro na AV. Trifon Hanicz,, após ligações no
relatando que um veículo Gm/celta de cor escura estava nas proximidades com o som em
volume excessivamente alto, localizada na rua Francisco Delle, a equipe deslocou até o local
sendo observado que o veículo com as características seguia pela referida rua sendo
possível realizar a abordagem. Cabe informar que durante o trajeto até ser possível lograr
êxito na abordagem, o condutor do veículo realizou manobras de zigue-zague, e também
quase colidiu na viatura policial. Dado voz de abordagem sendo o passageiro, 24 anos e o
condutor, 27 anos. Feito busca pessoal nada de ilícito localizado com os mesmos. Em busca
veicular foi observado pela equipe policial, vários copos contendo bebida alcoólica (whisky)
além de uma garrafa da mesma bebida mencionada. Iniciado dialogo com o condutor foi

identificado que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez. Feito consulta e
constatado que o condutor possui habilitação na categoria “AB” com validade até 07/11/2021.
Realizado consulta também na placa do veiculo, não sendo localizado nenhuma
irregularidade quanto a documentação, entretanto observado que o veículo não possuía itens
dos equipamentos obrigatórios. Foi ofertado a realização do teste etilometrico , sendo obtido
o valor de 0,74 MG/L. Diante dos fatos foi dada voz de prisão, realizada a confecção das
notificações pertinentes, feito o recolhimento do veículo e encaminhado até a delegacia de
Polícia Civil de Pinhão para os procedimentos.
08 – FURTO SIMPLES EM PINHÃO.
Por volta das 18h10min do dia 09 de novembro de 2020, na Rua Expedicionário Amarílio,
Azaleia, o solicitante, 30 anos, entrou em contato relatando que deixou sua motocicleta,
marca Honda CG 150, cor vermelha, de placa AOV-9616, estacionada, quando foi fazer uma
entrega de água, então um indivíduo, furtou a referida motocicleta e saiu sentido Bairro
Azaleia. Foi realizado patrulhamento pela cidade, em busca da moto, porém sem êxito em
localizar até o momento. O solicitante foi orientado sobre os procedimentos legais.
09 – ROUBO EM PINHÃO.
Por volta das 21h10min do dia 09 de novembro de 2020 , na Rua 15 de Dezembro, Centro,
a equipe foi acionada para verificar uma situação de roubo, na Farmácia. No local em contato
com o proprietário, o qual relatou que três indivíduos do sexo masculino adentraram a
farmácia, em posse de uma faca, dando voz de roubo, subtraído certa quantia em dinheiro,
se evadindo logo em seguida. A equipe em fez patrulhamento pelas proximidades, não
sendo localizados os autores, porem, após ter acesso as imagens, foi constatado quem
seriam os dos autores. Foi realizado patrulhamento nas proximidades das citadas
residências, porem ninguém foi localizado. Diante dos fatos foi orientado as partes quanto
aos procedimento cabíveis.
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