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

PERÍODO: das 06h do dia 24 fevereiro 2021 às 06h do dia 25 fevereiro 2021
(Quarta para Quinta- feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h30min do dia 24 de fevereiro de 2021, a equipe policial durante
patrulhamento na Rua Capitão Frederico Virmond, Centro, foi visualizado uma mulher, a qual
era de conhecimento da equipe que a mesma possui em seu desfavor um mandado de
prisão, sendo este expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapuava, pelo crime de furto
simples. A mulher foi identificada, 44 anos e encaminhada até a 14 SDP.
02 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h30min do dia 24 de fevereiro de 2021, na Rua Oscar Leopoldo Durski Silva,
Bairro Vila Carli, a equipe da patrulha Maria da Penha, foi acionada para atender uma
situação de ameaça e violência doméstica, a Srª, 52 anos, informou que se separou do
senhor, 32 anos, que estava escondida na casa de uma amiga, junto com seus filhos, ambos
com paralisia cerebral e um deles cadeirante, informou que desde que optou pela separação,
o senhor não a deixa em paz, a perseguindo e a ameaçando de morte, que queimou todas
as roupas deles, não permitindo nem que retirasse a cadeira de rodas e a cadeira de banho
dos filhos, já registrou outros boletins contra ele, teve seu carro quebrado, e sofreu e sofre
agressões e que teme pela sua vida e de seus filhos, que na data de hoje, o homem estava
em uma motocicleta vermelha, Biz, em posse de uma faca, foi até o endereço que ela estava
homiziada, gritando e pedindo que a mesma saísse para fora da casa, que ele iria matá-la..
No local, o autor já havia de evadido, sendo realizado diligências para localizá-lo, sendo
encontrado onde o casal morava, o mesmo estava em posse de uma faca e um cachimbo
de craque e havia escondido a motocicleta dentro da residência, dado voz de prisão e
conduzido o mesmo, até a 14ªSDP, para as medidas cabíveis.
03 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARAPUAVA
Por volta das 01h07min do dia 25 de fevereiro de 2021, na Rua Ivo Eduardo C. Dos Passos,
Bairro Primavera, o solicitante relatava que seu vizinho estava com som alto. No local a
equipe entrou em contato com o solicitante, senhor, 22 anos, o qual relatou, que tentou
contato para que o vizinho baixasse o som, porém não foi atendido, a situação vem
acontecendo com frequência, tem interesse na representação criminal. Diante dos fatos, foi
entrado em contato com o autor, 36 anos, sendo então encaminhado as partes e o
equipamento de som, até o 16º BPM, para lavratura do termo circunstanciado.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 13h26min do dia 24 de fevereiro de 2021 a equipe policial deslocou até a Rua
Joaquim Prestes, Morro Alto, prestar atendimento de ocorrência de furto. Relata o solicitante
que chegou em sua casa e constatou que haviam arrombado a janela do banheiro e do
interior furtaram eletroeletrônicos, perfumes, bebidas, dinheiro, várias sem joias, entre outros
objetos.
05 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM GUARAPUAVA
Por volta das 18h35min do dia 24 de fevereiro de 2021, na Rua Abigail Danguy Borges,
Bairro Conradinho, a Srª, 49 anos, relata que na data de 21/02/2021, sua filha Janaína Vitória

Gonçalves dos Santos, 14 anos, saiu de casa, escondida, por volta das 04:00h da manhã,
levando o celular dela, estando então desaparecida dede sua saída , Janaína atende o
telefone, porém não revela seu paradeiro, ela já a procurou em casa de parentes, conhecidos
e também fez algumas postagens em redes sociais, em busca de Janaína, sem êxito.
Orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
06 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA
Por volta das 00h02min do dia 25 de fevereiro de 2021, na Rua Brasilio Ribas, Bairro
Industrial, no local em contato com a vítima, um homem, 27 anos, o qual informou que deixou
se aparelho celular, no balcão da lanchonete, onde estava com seus amigos e foi ao
banheiro, ao retornar notou que seu celular fora furtado, não sabendo informar nada sobre o
possível autor. Diante do fato, foi feita orientação a vítima
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PINHÃO
Por volta das 11h50min do dia 24 de fevereiro de 2021, a equipe policial em patrulhamento
na Rua Expedicionário Amarílio, Bairro Araucária, realizou a abordagem de um indivíduo, 34
anos que ao avistar a viatura policial demonstrou certo nervosismo, o qual encontrava-se
fazendo uso da tornozeleira eletrônica. Durante consulta foi constatado um mandado de
prisão em seu desfavor. Diante disto, foi conduzido o abordado até a delegacia de Polícia
Civil.
08 – ROUBO EM PRUDENTÓPOLIS
Por volta das 13h30min do dia 24 de fevereiro de 2021, na BR 373 - Localidade de
Bracatinga, a equipe recebeu informações de que um veículo scania, do tipo carreta, cor
vermelha, teria sido tomado em roubo, que estaria em deslocamento sentido ao município
de Prudentópolis. De pronto a equipe deslocou sentido BR 373, sendo que ao adentrar a
rodovia, a equipe visualizou a carreta, a qual seguia sentido Guarapuava. Momento que a
equipe iniciou acompanhamento, sendo tentada a abordagem, porém ao visualizar a equipe,
o motorista, negou-se a parar, sendo iniciado o acompanhamento tático. Após algum tempo
e devido ao condutor não parar o veículo, a equipe realizou alguns disparos de arma de fogo,
nos pneus do veículo, para que esse parasse Após algum tempo, o veículo travou, sendo
então estacionado, momento em que dois masculinos, evadiram-se correndo, adentrando
uma mata. As equipes então adentraram na mata, no intuito de localizar os autores. Sendo
que um dos autores, caiu em uma valeta, sendo abordado, o qual estava armado com um
revólver, momento que o mesmo largou a arma e entregou-se. Já o segundo indivíduo, ao
visualizar a equipe entregou-se, sendo também abordado e nada de ilícito localizado com o
mesmo. Após os autores estarem detidos, foi verificado de que no interior da cabine da
carreta, estavam duas pessoas, uma mulher e um homem, os quais estavam em estado de
choque e relataram que foram tomados de roubo, por três homens, na cidade Ponta Grossa,
sendo que dois dos indivíduos, estavam de posse de arma de fogo, deram voz de roubo e
fizeram o casal como reféns, sendo que os autores, relataram que queriam a carga do
caminhão, sendo agressivos e fazendo ameaças de morte, contra o casal. Um dos
indivíduos, teria a função de motorista, porém optaram para que a vítima Sr, 48 anos,
conduzisse até a cidade de Guarapuava, onde lá seriam libertados, que apenas ficariam com
o caminhão e a carga e abandonariam o veículo na estrada. Sendo que ao passar por
Imbituva, um dos autores do roubo, optou por desembarcar, sendo deixado na rodovia BR
373, o qual estava de posse de uma arma de fogo, era um homem, magro, moreno, trajava
uma blusa cinza, o qual era o mais agressivo de todos. A equipe realizou buscas no veículo,
não sendo localizado nada de ilícito. Em conversa com a vítima, Srª, 50 anos, a mesma
relatou que teve seu aparelho celular roubado, marca Samsung A20, com capa vermelha.
Durante revista minuciosa, foi localizado com um dos abordados, uma quantia em dinheiro,
3 (três) folhas de cheque e um revólver calibre 357, municiado, com 5 munições intactas, cal.

357, em consulta, foi verificado que a arma, não possui registro. Foram localizados, jogados
na mata, três aparelhos celulares, sendo dois dos autores e um o aparelho celular do Srº.
Diante dos fatos, foi deslocado até a delegacia de polícia civil, onde os dois autores foram
identificados, 34 anos, e 30 anos. Já na delegacia, a equipe recebeu a informação de que
um veículo, GM Ônix, branco, teria sido abordado pela equipe ROTAM, de Irati, que chegou
ao conhecimento deles, que havia ocorrido um roubo de um caminhão, em Ponta Grossa e
que um veículo GM Ônix, branco, havia participado do roubo e estariam deslocando de Ponta
Grossa, sentido Imbituva. Sendo abordado este veículo, na localidade de Mato Branco. Que
durante a abordagem, foram identificados os dois ocupantes do veículo, sendo o condutor,
38 anos e o passageiro, que primeiramente se identificou como menor, de 17 anos. No
veículo foi localizado uma máquina de choque, uma corda, duas blusas de moletom cinza e
um comprovante de pagamento do pedágio em Imbituva, constatando que o veículo passou
sentido Guarapuava, as 12h55min, horário este, condizente com a informação da
participação deste veículo, no roubo do caminhão. Foi localizado na porta do passageiro,
dois aparelhos celulares, marca Samsung. Diante dos fatos e da suspeição da participação
dos mesmo no roubo, foram conduzidos até a delegacia de polícia civil, onde foi consultado
novamente o nome do menor, sendo constatado que se tratava de um homem, 21 anos, o
qual consta como foragido, tendo mandado em seu desfavor, pelo crime de roubo agravado.
Sendo este reconhecido pelas vítimas do roubo, como sendo um dos ladrões mais
agressivos, sendo informado, que este havia desembarcado do caminhão, próximo ao
pedágio de Imbituva e entrou no veículo Onix, juntamente com a pessoa, 38 anos. Foi
reconhecido por uma das vítimas, que um dos celulares que estava de posse do homem, no
veículo onix, é de sua propriedade e que foi levado durante o roubo. Em conversa com os
abordados, os mesmos confessaram a participação no roubo do caminhão, fazendo o casal
de refém e que o veículo ônix seguia na frente. O homem, 38 anos confirmou, que estaria
com uma arma de fogo, que havia sido deixada dentro do caminhão, quando este
desembarcou do caminhão e embarcou no Onix. Diante dos fatos, foi entregue todos os
envolvidos, bem como objetos recuperados e apreendidos, arma e munições, na delegacia
de Polícia Civil, onde foram entregues, para que se adotem as providências da polícia
judiciária.
09 – DESACATO/ DESOBEDIÊNCIA/RESISTÊNCIA EM CANTAGALO
Por volta das 17h00min do dia 24 de fevereiro de 2021, na Av. Epaminondas Fritz, Bairro
Centro, a equipe Operações Com Cães, juntamente com a equipe do Pelotão de Cantagalo,
realizou a abordagem ao veículo GM celta, com três ocupantes no seu interior,
posteriormente identificados, como sendo um adolescente, 17 anos, um homem, 20 anos e
outro, 27 anos. Durante abordagem, os suspeitos demonstraram nervosismo, pela presença
da equipe, em busca pessoal e veicular, o qual estava estacionado, nada de ilícito foi
encontrado. Durante averiguação, foi consentido pelo Sr, 27 anos, para a equipe averiguar
seu aparelho de celular. Foi constatado mensagens atinentes ao tráfico de drogas. Diante
dos fatos, a equipe deslocou até a residência dele, em busca domiciliar nada de ilícito
encontrado. Diante dos fatos, a equipe liberou os abordados no local, porém durante a
liberação, o homem começou a desacatar a equipe, com xingamentos e veio a desferir socos
nas paredes da residência, com tom de ameaça, em ato contínuo, a equipe tentou tranquilizálo, sendo que o mesmo veio a investir contra a equipe, com socos e ponta pés, sendo
necessário uso de força física moderada, para contê-lo. Realizado prisão do mesmo e
conduzido até o pelotão policial de Cantagalo, para lavratura do termo circunstanciado.
Sendo ainda que dentro do pelotão policial, o homem voltou a ficar alterado, desacatando a
equipe novamente, com palavrões de baixo calão e ficar agitado, conduzido até o posto de
saúde, para exame de corpo delito, devido ele desferir socos nas paredes da sua residência
e o mesmo entrar em luta corporal com os policiais. Diante dos fatos, elaborado o termo
circunstanciado e boletim de ocorrência.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB

