
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 27 setembro 2020 às 06h do dia 28 setembro 2020 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h00min do dia 27 de setembro de 2020, na Rua Ivaiporã, Boqueirão, a equipe 
realizava patrulhamento na via supracitada, quando avistou um indivíduo que tentou se 
esconder, realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado, porém ao averiguar a 
mochila, foi localizado uma quantia de substância análoga a maconha, indagado sobre a 
procedência da droga, relatou que havia comprado de uma pessoa desconhecida na linha 
do trem da vila concórdia. Perguntado como seria o seu nome, informou um nome, realizado 
consulta, foi constatado que não havia mandado de prisão em desfavor desta pessoa, porém 
ao visualizar a foto da CNH no sistema, foi constato não se tratar da pessoa abordada, 
perguntado novamente qual seria o seu nome, o mesmo respondeu o nome verdadeiro, 
sendo que em consulta foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, expedido 
pela vara de execuções penais de Guarapuava. Diante do fato a equipe deslocou até a 
residência, na Rua Paranacity, onde nada de ilícito foi encontrado. Diante do fato a equipe 
deslocou até o cartório do termo circunstanciado, no 16 BPM, para fosse realizado os 
procedimentos e, posteriormente entregue o mesmo no secat da 14 SDP. 
 
02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h00 do dia 27 de setembro de 2020, na Rua Ivaiporã, Boqueirão, em 
continuidade ao boletim de ocorrência, após realizado os procedimentos de termo 
circunstanciado no cartório do 16 BPM, a equipe deslocou com o abordado o Secat da 14 
SDP, para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela vara de execuções penais 
de Guarapuava. 
 
03 – AMEAÇA / INJÚRIA / DESACATO E DESOBEDIÊNCIA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 18h40min do dia 27 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Amadeo de Paula Cressenti, Vila Carli, para atender uma ocorrência de 
ameaça. Com a chegada da equipe no local, efetuado contato com a senhora, 23 anos, a 
qual relatou que seu filho, 06 anos, estava no portão da residência quando a sua vizinha, 28 
anos, sem motivo algum agrediu a criança com um pedaço de metal, não resultando lesão. 
Após esse primeiro fato ela passou a ser ameaçada e injuriada. Diante dessa situação e do 
interesse na representação, foi dado voz de abordagem a qual não foi acatada, vindo a 
autora a partir para cima da equipe, sendo necessário uso de força. Após controlada a 
situação no local foram conduzidos as partes até o 16º Batalhão para lavratura de termo 
circunstanciado. A autora apresentava visíveis sinais de embriagues. 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
04 –  ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 02h35min do dia 27 de setembro 2020, na Rua Padre Chagas Centro, no local, 
a vítima relatou que foi agredido e roubado por um masculino trajando camiseta azul e calça 
jeans, subtraiu do seu bolso mediante força física a quantia de cem reais e se evadiu a pé, 
realizado patrulhamento e nada localizado. 
 
 



05 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 06h20min do dia 27 de setembro de 2020/ no Boqueirão, no local, em contato 
com a senhora, 25 anos, que teve uma discussão com seu companheiro, 37 anos, mas que 
já haviam se acalmado. A senhora não apresentava lesões aparentes e não teve interesse 
em representação, orientados quanto aos procedimentos. 
 

06 –  NOTICIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 07h56min do dia 27 de setembro de 2020, na Estrada da Junqueira Jordão, A 
equipe deslocou até o endereço supracitado, para verificar uma situação em que um veículo 
estaria abandonado. No local foi constatado que, o veículo estaria abandonado. No local foi 
constatado que o veículo Chevrolet/Vectra estava estacionado, sem as quatro rodas, 
também estava faltando o aparelho de som e a bateria do veículo. Foi feito contato com o 
proprietário do veículo, o qual relatou a equipe que havia vendido o carro há algum tempo, 
não sabendo informar sobre o proprietário atual. Diante do fato a equipe deixou o veículo no 
local, pois estava impossibilitado de ser guinchado. 
 
07 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h30min do dia 27 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Guaira, Centro, no local o solicitante, vizinho do restaurante, relatou que 
avistou um homem com calça escura e moletom preto com capuz, arrombando a porta do 
restaurante. Compareceu o proprietário, que reside na sala anexa do restaurante, o qual 
informou que havia sito furtado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em moedas. Foi 
realizado patrulhamento, mas nada foi localizado.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 11h10min do dia 27 de setembro de 2020, na Estrada Municipal Benedito de 
Paula Louro " Estrada do Guaíraca, no local acidente de trânsito do tipo Colisão frontal onde 
o veículo Toyota/Corolla, situação regular a qual era conduzido por um homem, de 21 anos 
habilitado na categoria AB, o qual transitava pela Estrada Municipal, Distrito de Guairaca 
sentido Guarapuava, quando aproximadamente 2 km antes de chegar na rodovia BR277 veio 
a se envolver em sinistro com o veículo Renault/Master, situação regular conduzida por uma 
mulher, 39 anos, habilitada na categoria B situação irregular, a qual transitava pela mesma 
estrada em sentido oposto. Do evento resultou em danos em ambos os veículos, e ferimentos 
no condutor do veículo Toyota/Corolla, o qual foi socorrido no local pelo SAMU e 
encaminhado ao Hospital São Vicente devido à gravidade dos ferimentos. Os veículos foram 
liberados no local a responsáveis. Foram lavradas as devidas notificações para a condutora 
do Renault/Master e recolhida sua CNH devido a situação irregular.  Foi realizado o teste 
etilometrico na condutora tendo como resultado 0,00 Mg/l, o condutor não foi submetido ao 
teste pois estava inconsciente. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
09 – ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM LARANJEIRAS DO SUL. 
Por volta das 10h00min do dia 27 de setembro de 2020, na Vila Becker, foi recebida denuncia 
de um local de morte. No local a equipe fez contato com um senhor, o qual passou a relatar 
que na manhã de hoje recebeu uma ligação da senhora, relatando que na madrugada seu 
filho, 27 anos havia enviado uma mensagem via aplicativo whatsapp para sua ex-amásia 
com a foto de uma corda e dizendo que estava indo para a Vila Becker e que depois disso 
nenhum familiar mais conseguiu contato com o mesmo. Relatou ainda que devido ao fato 
narrado pela senhora, se prontificou em realizar buscas pelo mesmo, sendo que por volta 
das 09h00min encontrou o jovem pendurado por uma corda amarrado no pescoço a outra 
extremidade na barra do travessão da trave do campo de futebol da Vila Becker, sendo que 
o mesmo já não apresentava sinais vitais. A equipe constatou os fatos, sendo que no local 
estava estacionado próximo ao corpo um veículo gol, pertencente à família da vítima, 
possivelmente utilizado para o deslocamento até o local, bem como, objeto de elevação para 



amarrar a corda e projetar seu corpo. Diante dos fatos a equipe isolou o local, sendo 
acionados os órgãos competentes. Foi conduzido o veículo e os pertences da vitima até a 
segunda 2ª SDP, sendo então estes entregues a testemunha. 
 
10 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CANTAGALO. 
Por volta das 13h20min do dia 27 de setembro de 2020, na Rua Pernambuco, Bairro Caçula, 
a equipe recebeu uma solicitação do posto de saúde do município relatando que no endereço 
acima descrito haviam duas pessoas feridas vítimas de disparo de arma de fogo, no local a 
equipe constatou o fato sendo que ambos já teriam sido socorridos por ambulâncias de 
município e encaminhados até casa hospitalar, posteriormente identificados, 25 anos e 22 
anos, sendo essas informações repassadas pela genitora das vítimas. Ainda de acordo com 
relatos o possível autor seria um homem, 23 anos sendo a informação confirmada pelo seu 
pai, o qual relatou o seguinte: seu filho passou por uma residência onde estavam as vítimas 
e ambos trocaram acusações sendo que os dois teriam ido até a residência do autor a fim 
de agredi-lo, sendo que este de posse de uma arma de fogo efetuou alguns disparos na 
direção de ambos, vindo a atingi-los. A equipe realizou patrulhamento e buscas nas 
imediações porem não logrou êxito. 
 
11 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM BOA VENTURA DE SÃO ROQUE. 

Por volta das 16h10min do dia 27 de setembro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua 
Moises Miranda, Centro, após receber informações de que estaria escondido o homem, 74 
anos, o qual possuía em seu desfavor o mandado de prisão, expedido pela  da 2ª Vara 
Criminal de Guarapuava. No local foi localizado o homem, dado voz de prisão e encaminhado 
para a delegacia de Pitanga.  
 
12 – PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM PINHÃO. 

Por volta das 16h00min do dia 27 de setembro, a equipe policial, durante operação 
ostensividade II, abordou o bar, sendo que durante buscas pessoais nada de ilícito foi 
encontrado. Em seguida após buscas em um veículo camionete Toyota/Hilux de propriedade 
de um senhor, 64 anos, foi localizado um revólver de marca trade mark, calibre .32 com seis 
munições. Indagado sobre o armamento, confessou que já  possuía a arma há algum tempo, 
relatando que também possuía mais algumas espingardas em sua residência. Diante dos 
fatos a equipe deslocou até a sua residência onde foi localizada uma espingarda 
aparentando ser calibre. 36 e outra aparentando ser calibre. 28, além de algumas munições 
e materiais de recarga. Diante dos fatos foi encaminhado juntamente com os armamentos e 
materiais apreendidos a delegacia de polícia civil de Pinhão para os procedimentos cabíveis.  
 
 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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