
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 21 setembro 2020 às 06h do dia 22 setembro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – ROUBO/ADQUIRIR, VENDER E/OU FORNECER DROGAS/ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO/RECEPTAÇÃO/POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO/RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 18h50min do dia 21 de setembro de 2020, a equipe deslocou até a rua 
salvatorre renna,  (supermercado), Santa Cruz. No local relatou o solicitante,47 anos, o qual 
é proprietário do mercado, teria sido vítima de roubo, quando em dado momento, chegaram 
3 (três) indivíduos, sendo anunciaram um assalto levando certa quantia em dinheiro, cigarros 
e dois litros de whiski, e fugiram a pé, sentido praça da unicentro. a equipe no local, em 
contato com o proprietário do mercado, este confirmou os fatos, sendo que ao visualizar as 
imagens do circuito de câmeras, um dos autores foi identificado pela equipe um homem, 16 
anos, morador da vila concórdia. Diante da suspeição, e em patrulhamento nas 
proximidades, foi informado que teria ocorrido momentos depois, outro roubo, na área 
central, na farmácia, na rua dr. laranjeiras, onde foi informado que três indivíduos, um deles 
portando uma arma de fogo do tipo revólver, sendo que anunciaram o assalto, levando 
dinheiro do caixa e celulares, de funcionários e de clientes. Ato contínuo, fugiram correndo a 
pé pela Rua Marechal Floriano, e embarcaram em um veículo toyota/corolla de cor branca 
de placas prejudicadas, e fugiram. as equipes que deslocaram até a farmácia, ao visualizar 
as imagens das câmeras de segurança, constataram que se tratava dos mesmos autores do 
roubo ocorrido anteriormente, também foi informado por terceiros a placa do veículo; diante 
das informações, foi iniciado patrulhamento no Bairro Boqueirão, a fim de localizar os 
autores, sendo  dado voz de abordagem a um homem,18 anos, na rua prolongamento da 15, 
feito busca pessoal, nada localizado, sendo questionado o mesmo sobre os fatos, negou, 
entrado em contato com a genitora do mesmo, repassado a situação a mesma, sendo feito 
buscas na residência, sendo localizado um litro de whiski marca passaport lacrado, idêntico 
ao roubado no mercado, e certa quantia de substância entorpecente análoga maconha, 
envolta em plástico sacola, fracionada pronta para o comércio. ato contínuo foi dado voz de 
abordagem a outro indivíduo, na rua paranacity, esquina com rua agenor batista de oliveira, 
nas proximidades de sua residência, o qual demonstrava certo nervosismo e não acatou as 
ordens emanadas pela equipe, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo e 
revistá-lo; durante busca pessoal no abordado, localizado dois aparelhos de telefone celular 
no bolso de sua bermuda, um motorola moto e preto e um sansung j2 prime dourado, sendo 
questionado o mesmo sobre os fatos negou, porém após acabou confessando a autoria do 
roubo em ambos os estabelecimentos. e, que os objetos roubados estariam em sua 
residência. deslocado até a sua residência, na rua agenor batista de oliveira, onde em 
contato com seu genitor,45 anos, onde em busca pessoal no homem foi localizado, 10 (dez) 
pedras (porções) de substância entorpecente análoga crack, envoltas em papel alumínio, 
prontas para o comércio e a quantia de r$ 15,00 reais em espécie. durante busca na 
residência, foi localizado em cima de um rack, a quantia de r$ 650,00(seiscentos e cinquenta 
reais) em espécie, não sendo comprovada a procedência e  uma jaqueta preta, uma calça 
preta com listras brancas da marca adidas e uma máscara de cor preta com escritas brancas, 
idênticas a utilizadas no roubo, uma arma de fogo do tipo revólver, sem marca aparente, 
calibre 0.44, municiado com 5 munições intactas e uma deflagrada, escondido dentro de uma 
chaminé, 14 munições de calibre 0.44 intactas, dentro de uma meia, uma porção 
grande(pedra) de substância entorpecente análoga crack, 3 aparelhos de telefone celular,  



também não comprovada procedência dos mesmos, e uma bicicleta sem marca aparente 
aro 26, de cor preta e branca, semelhante a uma furtada a dias anteriores. diante dos fatos, 
foi dado voz de prisão ao indivíduo, e  apreensão ao outro indivíduo, e voz de prisão ao 
homem. já na delegacia, foram acionadas as vítimas de ambos os roubos ocorridos, para 
reconhecerem os autores bem como os objetos localizados, sendo reconhecidos dois 
aparelhos dos cinco apreendidos. acionado também a vítima do furto da bicicleta. acionado 
o conselho tutelar para acompanhar o adolescente, pois seu responsável também foi preso. 
Foram pesadas as drogas localizadas, totalizando 66 gr (gramas de substância entorpecente 
maconha), e 76 gr (gramas de substância entorpecente crack.) em continuidade as buscas 
pelo veículo toyota/corolla, de cor branca, as equipes lograram êxito em localizá-lo na rua 
guaíra, sendo que se apresentou como responsável pelo veículo um senhor, o qual relatou 
que trabalha como motorista de aplicativo e admitiu que nesta data realizou o transporte do 
homem até os locais que foram realizados os roubos, porém não sabia do que se tratava, 
relatou ainda que o veículo corolla é locado, sendo que foi realizado contato com o gerente 
da empresa, o qual relatou que o veículo estava locado, porém não conseguiu emitir os 
relatórios de rastreamento do veículo, sendo que relatou as equipes que provavelmente o 
rastreador foi danificado. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
02 –  LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h20min do dia 21 de setembro de 2020, na Rua Jorge Haag, Primavera, 
relata o solicitante, 28 anos, que sua irmã, 26 anos, inventou várias calúnias, dizendo que a 
solicitante estava traindo o seu marido, motivo esse que a solicitante, foi até a casa de sua 
irmã, para tirar satisfação, onde acabaram entrando em luta corporal, durante a briga o 
marido de sua irmã, 50 anos, interveio na briga, vindo a causar escoriações no braço direito 
da solicitante, que sua irmã e seu cunhado se evadiram. Realizado patrulhamento, a fim de 
localizar os autores, porém sem êxito, orientado a solicitante quanto as medidas cabíveis.  
 

03 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 20h20min do dia 21 de setembro de 2020, a equipe foi acionada para dar 
atendimento a uma vítima de lesão corporal que se encontrava no Centro de Urgências 
Trianon. No local entrado em contato com o senhor, 35 anos, este relatou que estava 
chegando em sua casa com seu irmão e tinha um homem que estava aguardando no portão. 
Ao chegarem próximo do portão, o homem puxou de um facão que estaria escondido no 
mato e investiu contra a vítima. Da violência resultou em um corte profundo na mão 
esquerda, escoriações no rosto e na perna e lesão braço esquerdo e olho esquerdo do irmão 
da vítima. Os mesmos foram orientados quanto as medidas cabíveis.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
04 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA 
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA  EM GUARAPUAVA . 

Por volta das 21h40min do dia 21 de setembro de 2020, a equipe deslocou até a Av. Prefeito 
Moacir Julio Silvestri, Esq. com a Rua Afonso Godofredo, Vila Bela. No local no local acidente 
de trânsito tipo choque onde o veículo gm astra o qual era conduzido por um indivíduo  que 
trafegava pela  Av. Pref. Moacir J. Silvestri  quando no cruzamento com a R. Afonso 
Godofredo veio a perder o controle da direção vindo a colidir contra a rotatória existente no 
local. Do evento resultou em danos no veículo, não houve vítimas, porém no local foi 
constatado que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez como. Com base 
nestes sinais de embriaguez foi convidado  a realizar o teste etilométrico onde o mesmo o 
fez  e apresentou valor aferido de 0,37 MG/l. Diante do fato foi dado voz  de prisão. Realizado 
consulta  foi constatado que o veículo possuí débitos de licenciamento, sendo este notificado 
e removido ao pátio do 16 BPM como medida administrativa.  

 



05 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA 
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 00h35min do dia 22 de setembro de 2020, a equipe estava em patrulhamento 
pela Rua XV Novembro, na esquina com a Rua Azevedo Portugal, Centro deparou-se com 
um veículo que transitava em “zigue zague” foi feita abordagem no veículo fiat strada de cor 
prata, conduzido pelo senhor, 43 anos, o qual apresentava visíveis estado de embriaguez. 
Foi convidado o mesmo a fazer o teste etilométrico, o qual resultou em 0,82 mg/l. Foi dado 
voz de prisão para o mesmo e conduzido até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
06 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PINHÃO. 

Por volta das 23h25min do dia 21 de setembro de 2020, entrou em contato via 190 um 
homem, o qual é residente no município de Guarapuava e proprietário da empresa, este 
relatou que seu motorista, estaria deslocando de Guarapuava sentido estado de Santa 
Catarina pela PR-170, e que este entrou em contato via telefone, porém o sinal estaria ruim, 
podendo apenas entender que estava na serra do Pinhão com o veículo estragado, e que 
haviam efetuado um disparo de arma de fogo, não tendo mais contato com o senhor. Esta 
equipe deslocou até o ponto indicado, sendo localizado deslocando em via pública o 
caminhão  informado. Feito contato com o condutor, este relatou que logo após ter subido a 
serra do pinhão, o veículo apresentou problemas mecânicos, este parou para tentar sanar o 
problema quando um veículo, sendo possivelmente um corsa sedan na cor escura, se 
aproximou do caminhão parado e um dos três ocupantes, efetuou um disparo de arma de 
fogo em direção ao caminhão, não atingindo nada e em seguida o condutor arrancou o 
veículo patinando e tomou rumo ignorado sentido Guarapuava. Esta equipe efetuou o 
acompanhamento do caminhão até um posto de combustível na entrada da cidade. 
Orientado o condutor quanto às medidas cabíveis. 
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