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

PERÍODO: das 06h do dia 07 fevereiro 2021 às 06h do dia 08 fevereiro 2021
(domingo para segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA
Por volta das 10h do dia 7 de fevereiro de 2021, na Rua Das Videiras, São
Cristóvão , uma equipe do Pelotão de Trânsito em patrulhamento pelo bairro
avistou uma mulher (38 anos) na área externa de uma residência, sendo de
conhecimento da equipe que ela possuía em seu desfavor um mandado de prisão
em aberto. Diante do fato, foi realizada e confirmada a existência do mandado de
prisão pelo Art 35. - Associação para o tráfico, expedido pela 1ª Vara Criminal de
Guarapuava. Diante do fato foi encaminhada até o SECAT da 14ª SDP.

02 - LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
Por volta das 14h30min do dia 7 de fev. 2021, na Rua Augusto Gomes de Oliveira,
Alto da XV uma equipe de Rádio Patrulha foi acionada para prestar atendimento a
uma situação de violência doméstica, onde o solicitante relatou que sua mãe (65
anos) teria sido agredida pelo seu padrasto. A vítima relatou que seu convivente
(41 anos), após embriagar-se, começou a quebrar os móveis e discutir com ela,
vindo a lhe agredir com socos, empurrões e puxões de cabelo, causando-lhe
lesões pelo corpo, principalmente na face e braços, e também uma fratura no
dedo mínimo da mão esquerda. Diante dos fatos, e também do interesse na
representação por parte da vítima, a equipe realizou a abordagem do autor na via
pública próximo a residência e o conduziu até a 14ª SDP.

03 - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM GUARAPUAVA
Por volta das 20h do dia 7 de fevereiro 2021, na Rua João Lacerda Biscaia no
Distrito de Palmeirinha, a equipe policial estava em patrulhamento quando ouviu
um som em volume excessivamente auto, há aproximadamente três quadras de
distância. a equipe foi informada que o som era de um veículo que estava no
parque da Palmeirinha. A equipe foi até o local e constatou que o som era de um
veículo VW/GOL CLI, proprietário de 24 anos. Diante do fato foi realizada a
abordagem, orientado o proprietário e encaminhado, juntamente com o aparelho
de som, para o Cartório do Termo Circunstanciado.
04 – EMBRIAGUEZ / INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA
Por volta das 22h25min do dia 7 de fevereiro de 2021, na Rua Joaquim Manoel de
Souza, Vila Bela, a equipe policial foi acionada para verificar uma situação em que
um indivíduo estava conduzindo um veiculo GM/Celta e estaria alterado. No local,
em conversa com populares, estes informaram que um homem adentrou na via
pública sem saída, quase atropelou algumas crianças e veio a colidir com um
segundo veículo que estava estacionado. Foi realizada a abordagem, identificado
o condutor (51 anos), o qual estava em visível estado de embriaguez, e em
consulta constatado que este não possui CNH/PPD e que o veículo estava com a
documentação normal. Realizadas buscas, mas não foi identificado o veículo no
qual foi colidido. Oferecido o teste etilométrico, sendo o resultado de 0,63 mg/l.
Diante do fato foi dada voz de prisão e encaminhado o condutor até a 14ª SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
05 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
Por volta das 14h do dia 7 de fevereiro de 2021, na Rua Tucuruí, Conradinho, a
solicitante (30 anos) relatou que teve um desentendimento com seu esposo e este
a agrediu com chutes e socos e também com um pedaço de madeira, o que
resultou em hematomas e escoriações nos braços e nas pernas. Com a chegada
da equipe, o autor já havia se evadido do local, sendo realizado patrulhamento,

porém se êxito em localizá-lo. Foi orientada a vítima quanto aos procedimentos
cabíveis e pelo fato desta ser de outro estado e não ter meios para, foi feito
contato com a Assistência Social, sendo-lhe prestado apoio.
06- LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
Por volta das 20h15min do dia 7 de fevereiro 2021, Rua Uruguaiana, Boqueirão,
relatou a solicitante (28 anos) que seu marido estava embriagado, muito
agressivo, que lhe empurrou e fez várias ameaças. A solicitante não teve interesse
na representação no momento, só relatou que iria dormir na casa de sua mãe e
decidir posteriormente. Diante dos fatos foi orientada quanto aos procedimentos
cabíveis.
07- ROUBO EM GUARAPUAVA
No dia 07 fev. 21, às 20h18min Rubens Fleury da Rocha, Bonsucesso, foi
repassado às equipes ocorrência de roubo a uma residência. No local a do
Choque entrou contato com a vítima (55 anos), o qual relatou que estava no
interior da sua residência com familiares quando dois indivíduos, portando uma
pistola e um revólver, deram voz de assalto, renderam todos e os amarraram em
um cômodo da casa, e mediante ameaças com as armas de fogo exigiram
dinheiro. Os autores foram até o quarto do casal e no guarda roupas pegaram
uma grande quantia em dinheiro e logo saíram, deixando-os amarrados. Após a
saída dos autores, passados alguns minutos, conseguiram se soltar e acionar a
Polícia Militar. No local há câmeras de segurança, sendo apresentadas às vitimas
as fotos de alguns indivíduos conhecidos no meio policial pelas práticas de roubos
na região, onde um dos autores foi reconhecido. Foram realizadas buscas, porém
não foi possível localizar os autores.

08 - INVASÃO DE DOMICÍLIO EM GUARAPUAVA
Por volta das 20h55min do dia 7 de fevereiro de 2021, na Rua Padre Chagas, ,
Morro Alto, a equipe foi acionada para verificar uma situação de furto, ONDE,
segundo informações, alguns indivíduos teriam arrombado a porta e adentrado em
uma residência. Com a chegada da equipe, foi entrado na residência, mas

ninguém foi localizado, sendo constatado que a porta da frente havia sido
arrombada e uma janela danificada, aparentemente nada foi subtraído do local. O
proprietário da casa estava viajando e com a colaboração de vizinhos foi
localizado o seu genitor, que se fez presente no local, entrou em contato com seu
filho e informou a situação.
09- LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h30min do dia 7 de fevereiro 2021, na Rua José Dalla Vechia,
Cascavel, a equipe policial entrou em contato com o solicitante (41), a qual relatou
que estava na casa do seu namorado quando quatro pessoas, dois homens e
duas mulheres, adentraram a residência e vieram a agredi-la com socos e
pontapés, resultando

em hematomas no

crânio

e

na

face.

Realizado

patrulhamento juntamente com a vítima, porém não foram localizados os autores.
A solicitante não soube informar o nome dos autores e não aceitou atendimento
médico, sendo conduzida até a residência da sua mãe e orientada.

10 - LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA
No dia 08 fev. 21 às 03h na Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro, onde a
enfermeira solicitante informou que deu entrada no hospital um homem ferido por
arma branca. No local feito contato com o acompanhante da vítima que informou
que estava na residência com seu amigo (23 anos) quando foram surpreendidos
por um homem moreno de blusa cinza e bermuda escura, que mandou eles
deitarem no chão e pediu dinheiro e celular. O autor estava com uma faca na mão
e começou a procurar dinheiro pela casa, momento em que a vítima foi tentar
conversar foi atingido com um golpe de arma branca no tórax. Não foi possível
contato com a vítima devido ao seu estado grave, sendo que a testemunha não
soube informar mais detalhes do autor.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Não há.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
11- DISPARO DE ARMA DE FOGO/ LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA EM
LARANJAL
Por volta das 16h00min do dia 07 de fevereiro 2021, compareceu ao
destacamento da Polícia Militar de Laranjal um homem (33 anos) com um
ferimento no rosto proveniente de uma arma de fogo. A equipe deslocou com a
vítima até o posto de saúde para que este recebesse atendimento médico. No
local, este relatou que estava em sua residência, na Estrada Rural Alto Xaxém,
quando dois masculinos chegaram a sua porta na fazenda e efetuaram um disparo
de arma de fogo, segundo ele um revólver não sabendo precisar o calibre. Após o
disparo, conseguiu fugir e de moto foi até o destacamento. Relatou ainda que
conseguiu identificar os autores e que ambos estariam armados com revólveres
em uma motocicleta Honda/Bros vermelha. A vítima não soube explicar o motivo
de tal agressão. Após o primeiro atendimento, foi transferido para o hospital em
Pitanga, devido à gravidade do ferimento. Diante dos fatos a equipe deslocou até
a localidade de Chapadão, interior de Laranjal, onde fica a residência dos
suspeitos do fato. No local estavam apenas as filhas de um deles, as quais
relataram que seu pai e outro rapaz haviam saído de moto, sendo uma Honda/B
os de cor vermelha. A equipe realizou buscas pela área momento em que avistou
os suspeitos, que ao visualizarem a equipe abandonaram a motocicleta e
empreenderam fuga pelo matagal. A equipe solicitou apoio das equipes do 4º
Pelotão de Palmital e do Choque, sendo realizadas buscas na redondeza com
intuito de localizar os envolvidos. Apesar dos esforços nenhum suspeito foi
encontrado. Diante dos fatos a equipe orientou os envolvidos e apreendeu a
motocicleta, que foi conduzida até a 44ª Delegacia de Polícia de Palmital para os
procedimentos cabíveis.

12 – VEÍCULO RECUPERADO EM GOIOXIM
Por volta das 23h50min do dia 7 de fevereiro de 2021 na Estrada Rural de
Goioxim, a equipe foi acionada para verificar situação de veículo abandonado. No

local constatou-se que o veículo VW/Gol possuía alerta de roubo do dia 05 deste
mês, na cidade de Guarapuava. Foi realizada a remoção, com a ajuda de um
morador, até o pátio do destacamento da Polícia Militar, para posterior entrega na
Delegacia de Cantagalo.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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