
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 29 setembro 2020 às 06h do dia 30 setembro 2020 

 (Terça para Quarta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h10min do dia 29 de setembro de 2020, a equipe deslocou na Rua Mansueto 
Maito, Boqueirão, no local, em conversa com a senhora, 24 anos, ela relatou que estava em 
sua residência quando um homem, 32 anos, veio a arremessar algumas pedras em sua 
residência e com um pedaço de pau, falou que iria lhe agredir. Diante dos fatos e do interesse 
em representação da vítima, foram encaminhadas as partes ao cartório do termo 
circunstanciado para as medidas cabíveis.  
 

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 13h15min do dia 29 de setembro de 2020., compareceu na PEG, Rua Flávio 
Correia dos Santos, Conradinho, o homem, 25 anos, para trocar a tornozeleira, pois o mesmo 
relatou aos agentes penitenciários de que a atual encontrava-se queimada. Em consulta ao 
sistema, foi encontrado em seu desfavor um mandado de prisão, pela vara de execuções em 
meio fechado e semiaberto de Prudentópolis. Devido ao fato, foi conduzido até a carceragem 
da 14ª SDP. 
 
03 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 17h10min., conforme denúncia  o ônibus  chegou no restaurante, e em dado 
momento, um passageiro pediu ajuda para o motorista, relatando que um segundo 
passageiro deste mesmo ônibus teria o ameaçado de morte, sendo que o motorista seguiu 
até a rodoviária, solicitando que uma viatura deslocasse até aquele local. Na rodoviária, a 
equipe abordou o referido ônibus, o qual desceu o homem, 25 anos, relatando que um 
homem teria o ameaçado de morte no interior do ônibus, o qual prosseguiu com as ameaças 
no restaurante, falando "que estava armado e dispensou a arma, mas que iria matá-lo 
posteriormente'. A equipe identificou o homem que o ameaçou, 28 anos,  o qual foi revistado 
e localizado  4,83 gramas de substância análoga à Maconha, porém, disse que não ameaçou 
o solicitante. O mesmo não teve interesse na representação, somente a confecção do boletim 
de ocorrência, seguindo viagem. A equipe encaminhou o rapaz até a sede do 16° BPM para 
confecção do termo circunstanciado, devido a equipe localizar a substância análoga à 
Maconha.  
 
04 – LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h12min do dia 29 de setembro de 2020, na Santana, a equipe deu voz de 
abordagem a pessoa indicada como autor da violência doméstica, um homem, 52 anos. No 
local estava deitado no chão desmaiada a vítima, 39 anos sendo acionado de imediato uma 
equipe do SAMU para prestar o devido atendimento. Foi relatado pela filha do casal, que sua 
mãe estava embriagada e seu pai chegou posteriormente do trabalho e iniciaram uma 
discussão, sendo que após a discussão houve agressões de seus pais, não sabendo 
detalhar, apenas relatando que a cozinha estava toda revirada e que sua mãe havia sido 
agredida. A vítima foi encaminhada pelo SAMU, até a UPA do Batel para atendimento médico, 
a qual até a confecção do presente boletim de ocorrência não recebeu alta médica. Cabe 
ressaltar que a vítima não possui lesões aparentes. Diante dos fatos, deslocado até a 14ª 
SDP com o autor para tomada dos procedimentos cabíveis.  
 



OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
05 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h10min do dia 29 de setembro de 2020, a equipe foi solicitada para prestar 
apoio em um local de morte, na Rua Pedro Michalouski, Bonsucesso, sendo que no local 
compareceu o  médico do SAMU, o qual atestou o óbito, porém ficou na dúvida para atestar 
a causa da morte, sendo assim, foi acionada a polícia militar, bem como criminalística e IML 
no local. Foi identificado a vítima um homem, 33 anos. Conversado com os familiares os 
quais informaram que na residência moravam os irmãos, que localizaram o irmão morto 
dentro do quarto. A equipe confeccionou o boletim de ocorrência, isolando o local e repassou 
para a Polícia Civil, Criminalística e IML, para ser analisada a situação. 

 
06 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 19h00min do dia 29 de setembro de 2020., na Rua Sebastião Lustosa de 
Siqueira, Santana, relatou o solicitante, que por volta das 19h00min, percebeu que sua 
motocicleta havia sido furtada, sendo a Honda, CG 125 Fan, placa ASS-4767. Na 
madrugada, por volta das 02h00min, o vigia da residência avisou seu filho que o portão da 
garagem estava aberto, porém neste momento não foi percebido  a ausência da motocicleta, 
apenas foi fechado  o portão, sendo constatado o furto apenas às 19horas.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
07 – ADQUIRIR / FORNECER / E OU FORNECER DROGAS EM LARANJEIRAS DO SUL 
Por volta das 15h15min do dia 29 de setembro de 2020, a equipe ROTAM recebeu 
informações de que o indivíduo, 17 anos, estaria realizando a prática de traficância de 
entorpecentes na Rua são Cristóvão, São Miguel e que também teria algumas plantas de 
"Cannabis Sativa" nos fundos de sua residência, foi então deslocado até o endereço para 
averiguar o fato. Entrado em contato com o genitor do menor, sendo encontrado entre as 
hortaliças numa horta que fica aos fundos da residência, duas plantas de "Cannabis Sativa"., 
sendo que no quarto, foi localizada uma caixa de “papel de seda” para fazer cigarros e uma 
embalagem plástica contendo 11,7 gramas de Maconha. Diante dos fatos, foi encaminhado 
o autor e o entorpecente ate a 2ª SDP, para procedimentos pertinentes.  
 
08 – INCÊNDIO EM TURVO 
Por volta das 19h00min do dia 29 de setembro de 2020, na Rodovia PR460, Alto do Turvo, 
a equipe recebeu diversas ligações sendo informado sobre um incêndio que estaria 
ocorrendo em mata, e com riscos de chegar em residências próximas. Equipe então 
prontamente deslocou ao local a fim de averiguar a situação, sendo notado que vários focos 
de incêndio estavam consumindo o terreno e se aproximando de algumas casas próximas. 
Foi acionado a equipe da defesa civil do município sendo que compareceram no local 
juntamente com um caminhão pipa da prefeitura. Equipe pm então juntamente com os 
membros da defesa civil e um jovem morador da região, utilizando-se de baldes de água e 
galhos verdes como abafadores iniciou o combate ao foco mais próximo as casas de uma 
vila próxima, enquanto o caminhão pipa combatia o foco de outro lado do terreno próximo a 
outra residência, sendo desta forma, logrado êxito por todos os envolvidos em acabar com 
os focos de incêndio no local. Que enquanto estava no local foi chegado a acionar o corpo 
de bombeiros de Guarapuava, mas que ao ter sido logrado êxito no combate não foi 
necessário a vinda, sendo informados sobre o controle da situação. Por fim, populares que 
foram até o local, relataram a equipe que o fogo supostamente tenha sido causado de forma 
criminosa por uma pessoa popularmente conhecida, o qual foi visto na região nesta data 
anteriormente ao fogo e também em dias anteriores nos quais chegou a ameaçar o dono da 
propriedade que atearia fogo naquele terreno pois pertencia ao mesmo, porém, ninguém 
afirmou ter visto o mesmo ateando fogo propriamente no local. 
 



09 – DISPARO DE ARMA DE FOGO/ LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE/ PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO /POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM PITANGA. 
Por volta das 22h20min do dia 29 de setembro de 2020., atendendo solicitação, a qual 
informava que um masculino havia entrado na residência de um senhor. 53 anos, e efetuado 
um disparo de arma de fogo contra ele sendo que estavam trazendo o senhor para o hospital 
com meios próprios e o autor estava sendo contido no local do fato. A equipe deslocou de 
imediato até o local, localizado na Linha Cantu, onde se encontravam um homem, de 20 
anos, juntamente com sua mãe, 48 anos, os quais informaram que o homem, 54 anos, de 
posse de uma espingarda e um facão, entrou correndo na residência, dizendo que precisava 
se esconder, porque queriam matá-lo, sendo que  foi até o banheiro entrou e fechou a porta, 
momento em que o senhor foi perguntar o que estava acontecendo, sendo que ao adentrar 
no box foi surpreendido com um tiro na cabeça. De imediato seu filho pegou a arma e o facão 
que ele estava de posse e retirou seu pai do banheiro trancando a porta e deixando o autor 
no local até a chegada da equipe, ele entregou a equipe um facão e a espingarda, sendo 
uma espingarda de pressão marca Gama, brocada para calibre.22, a qual estava carregada 
com um cartucho deflagrado, em continuidade a equipe adentrou a residência e fez a 
abordagem, sendo que em busca pessoal foi encontrado sete munições intactas calibre .22 
marca CBC. Questionado  o motivo do delito, informou que estava deitado em sua casa, 
quando ouviu a um homem, 34 anos, seu vizinho o qual dizia venham rápido, se não eu vou 
matar ele sozinho, sendo que ele falou que teve uma desavença com seu irmão, 39 anos  e 
tinha certeza que seu irmão juntamente com o homem o matariam. Ainda informou que tem 
conhecimento que ambos possuem arma de fogo na residência e que estavam armando uma 
emboscada para o matar. Diante do relato a equipe deslocou juntamente com o autor dos 
fatos até sua residência, sendo que na sua residência foi encontrado  um pote com 42 
espoletas,  informou à equipe que a casa de seu irmão fica no mesmo terreno, ao lado da 
sua casa e que possivelmente ele estaria escondido no local. A equipe deslocou até a 
residência, feito buscas no local mas o homem não foi encontrado, porém, foi encontrado  
uma luneta marca ROSSI "Scopes", um pote de pólvora e um pote com chumbo, e  uma 
espingarda de pressão marca Rossi, brocada para cal .22, a qual estava carregada com um 
cartucho cal. .22 intacto,  foi localizada uma espingarda marca com a inscrição CBC, cal . 
36. As quais foram aprendidas. Em continuidade  informou que o outro homem que mora do 
outro lado de sua residência teria uma espingarda, feito contato com o homem, sendo 
questionado se teria armamento em sua casa, informou que sim, que teria uma espingarda 
velha a qual não utilizava, fazendo a entrega da arma a equipe policial, sendo uma 
espingarda calibre .36 sem marca e numeração aparente a qual estava descarregada, Diante 
do relato a equipe deslocou juntamente com os envolvidos até o bairro Santa Regina, onde 
logrou êxito em abordar o irmão do autor, questionado com relação as armas, munição e 
acessórios encontrados em sua casa o qual confirmou ser dono das armas e que tem para 
sua proteção por ter um sitio. Os três foram encaminhados a 45ª DRP para os demais 
procedimentos cabíveis, juntamente com as 4 armas de fogo, munições e acessórios 
apreendidos, para os demais procedimentos necessários. Feito contato com o Hospital São 
Vicente de Paula, para verificar o estado de saúde da vítima, os quais informaram que estava 
estável, porém teria que ser transferido para Guarapuava devido o projetil estar alojado na 
cabeça.  
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