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

PERÍODO: das 06h do dia 12 novembro 2020 às 06h do dia 13 novembro 2020
(Quinta para Sexta-feira)
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 08h20min do dia 12 de novembro de 2020, na Rua Simeão Varela de Sá, Vila
Carli, a equipe fez contato com a sra, a qual relatou que teve um desentendimento com seu
amasio, 30 anos, estando ambos com sinais de embriaguez, e que em dado momento ele
passou a agredir a vítima lesionando-a no dedo da mão direita. Diante dos fatos e do
interesse em representação, foi dada voz de prisão ao homem e conduzido à 14ª SDP para
as providências cabíveis.
02 – DESACATO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 08h30min do dia 12 de novembro de 2020, em continuidade ao boletim, de
natureza Lesão Corporal / Violência Doméstica, na chegada da equipe policial na delegacia
de polícia civil, a senhora, 40 anos, tentou agredir o senhor. A equipe policial interviu na
situação quando ela começou a xingar os policiais presentes, bem como a pessoa do senhor
delegado de polícia civil, com palavras de baixo calão, causando tumulto, gritaria e transtorno
no local.
03 – DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA DE VEICULO OU EMBARCAÇÃO
/DIRIGIR VEICULO SEM CNH / RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 21h35min do dia 12 de novembro de 2020, as equipes realizavam diligências
na Rua Engenheiro Lentsch, Conradinho, quando foi visualizado uma motocicleta
“empinando” e ao visualizar as equipes policiais fez uma manobra perigosa tomando rumo
contrário, as equipes tentaram a abordagem, momento que o mesmo tentou se evadir por
várias quadras colocando o mesmo e outras pessoas em perigo. Foi realizada a abordagem
da motocicleta, momento que o mesmo ao descer da moto já veio a colocar a mão no bolso
pegando seu celular e quebrando no joelho. Foi identificado o condutor, 20 anos, realizadas
buscas sendo localizado com ele certa quantia em dinheiro o qual não soube informar a
origem, devido ao mesmo não possuir CNH/PPD e veículo estar com débitos de documentos
foi recolhida a motocicleta até o 16º BPM, assim como lavrado o devido termo
circunstanciado
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – ROUBO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 08h14min do dia 12 de novembro de 2020, relatou a solicitante que transitava
na Rua Ver. Osvaldo Camilo Mendes, Industrial, quando foi abordada por um indivíduo do
sexo masculino, o qual mediante força física subtraiu seu aparelho telefônico Motorola de
cor dourada. O autor evadiu-se tomando rumo ignorado. Realizado patrulhamento na
tentativa de localizar o autor, porém se êxito. Orientada a solicitante quanto aos
procedimentos.

05 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS / ENCAMINHAMENTO ASSISTENCIAL EM
GUARAPUAVA.
Por volta das 16h10min do dia 12 de novembro de 2020, a equipe estava em patrulhamento
pela BR 277, km 345, Conradinho, quando avistou uma menina, de 15 anos, a qual estava
sobre a passarela, tentando suicídio. A equipe realizou a primeira intervenção na crise, sendo
conversado com a adolescente e convencida a ficar no local de acesso à passarela; realizado
o isolamento do local e acionado o corpo de bombeiros, que após alguns minutos de
conversa e apoio, a adolescente saiu do local de risco, sendo então encaminhada pela
viatura do Siate até a UPA Batel, para ser medicada
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
06 – PROVOCAÇÃO DE TUMULTO EM PALMITAL.
Por volta das 10h30min do dia 12 de novembro de 2020, a equipe recebeu solicitações de
que estava acontecendo uma reunião partidária, Rua Vitor Grande, Vila Feliz, e que pessoas
contrárias estavam provocando e empurrando os participantes. No local havia cerca de 70
de pessoas, foi acionado então a equipe para dar apoio a ocorrência. No local as equipes
policiais dispersaram as pessoas que estavam causando o tumulto, sendo então orientados
os organizadores do evento a encerrar a atividade por medida de segurança, sendo tal
pedido acatado. As equipes permaneceram no local e escoltaram o grupo até a saída do
bairro e então efetuou patrulhamentos nas ruas próximas ao local afim de coibir qualquer
resquício de conflito.
07 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM NOVA LARANJEIRAS.
Por volta das 20h00min do dia 12 de novembro de 2020, a equipe deslocou até a Rodovia
BR 277, km 472, em apoio a Polícia Civil de Laranjeiras do Sul, no município de Nova
Laranjeiras, onde segundo informações passaria um homem, qual era suspeito de
envolvimento em roubos praticados na região. No local foi abordado o veículo VW/GOL,,
transitando sentido Nova Laranjeiras/Cascavel, sendo que de passageiro encontrava-se o
homem, 29 anos, sendo o mesmo encaminhado até a 2ª SDP, para as providências cabíveis
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