
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 30 setembro 2020 às 06h do dia 01 outubro 2020  

 (Quarta para Quinta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 

 
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS /  ADULTERAÇÃO DE 

SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR / RECEPTAÇÃO / VEÍCULO 

RECUPERADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h40min do dia 30 de setembro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 

deslocou até Estrada do Guairacá, Faxinal dos Fiuzas, após levantamento de informações, 
de que uma pessoa "gorda" estaria descarregando uma camionete L200 de cor prata e, 
escondendo mochilas na vegetação local. No local onde foi abordado o condutor do veículo 

mmc/l200 de Laguna SC, o qual relatou que a citada camionete apresentou problemas 
mecânicos e que estaria aguardando um guincho, em revista no interior do veículo foi 
encontrado várias placas de L200 na cor prata como também vestígios de maconha por todo 

o interior do veículo. Ao verificar o conteúdo das mochilas que estavam na vegetação ao 
lado, foi constatado ser uma carga de substância análoga a maconha que  foi pesada 
totalizando 569,4kg. Em consulta foi verificado que o condutor do veículo já possuía 
passagem por tráfico e verificado através de numeração de chassi que a camionete L200 

teria como placas verdadeiras IXP-4384 a qual constava alerta de furto em Farroupilha-RS. 
Diante do exposto foi dado voz de prisão ao homem, 37 anos, e encaminhado juntamente 
com veículo e drogas até a 14ª SDP para as providências cabíveis.  

 

02 – 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 02h30min do dia 01 de outubro de 2020, na  Av. Manoel Ribas, Bonsucesso, a 
equipe em patrulhamento pela Av. Sebastiao de Camargo Ribas, avistou um veículo Agile de 

cor branca, realizando manobras perigosas na via, seguindo pela Rua Elias Zacalusni, 
momento em que a equipe, com sinais sonoros e giroflex, logrou êxito e abordou o veículo, 
sendo identificado o condutor, 28 anos. Consultado, nada consta em seu desfavor, o qual foi 

indagado, se havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo respondeu que sim, sendo oferecido 
o teste etilometrico ao mesmo, o qual optou por realizar, sendo como resultado obtido 0,45 
mg/l. Em virtude do resultado, foi encaminhado o mesmo ate a 14ª SDP, para seguir com os 

procedimentos cabíveis, sendo realizado a notificação e veículo consultado, com 
documentação em dia, sendo entregue no local a um responsável.  
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
03 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 06h15min do dia 30 de setembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 

Aragão de Matos Leão, Jardim das Américas, no local em contato com o proprietário de um 
supermercado, 54 nos, o qual relatou que foi arrombado a janela do estabelecimento e 
furtado uma caixa de som marca Philco e R$ 136,00 em dinheiro. Realizado patrulhamento 

nas proximidades, porém sem êxito.  
 
 

 
 



04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h20min do dia 30 de setembro de 2020, uma equipe  deslocou até a Rua 
Flamboyant, Conradinho, no local a solicitante, 39 anos, relato que deixou seu veículo ford 
scort placas AFQ-1870 estacionado em frente a residência e ao acordar pela manhã 

percebeu que o veículo havia sido furtado.  
 
05 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 17h30min do dia 30 de setembro de 2020., no Bonsucesso, a equipe atendeu 
uma ocorrência onde em contato com a mulher, 19 anos, a mesma relata que seu convivente, 
chegou em casa embriagado e começou a agredi-la, dando chutes em sua barriga, sendo 

que a mesma encontra-se grávida, o mesmo deu socos no seu rosto e apertou seu pescoço, 
ela consegui pedir ajuda para os vizinhos e o homem se evadiu do local, tomando rumo 
ignorado. A mulher foi ate a casa de sua mãe, juntamente com o filho menor do casal. 

Realizado patrulhamento nos arredores, porém o autor não foi localizado, foi orientada a 
vítima procurar a delegacia da mulher, para seguir com os procedimentos. 
 

06 –  DANO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 02h10min do dia 01 de outubro de 2020, na Rua das Cerejeiras, Morro Alto, a 

equipe atendeu uma ocorrência onde, segundo denúncia anônima, dava conta que no 
referido endereço, havia uma motocicleta pegando fogo. No local foi constatado uma 
motocicleta I/Shineray-XY 150GY, cor preta, já destruída pelo fogo, feito contato com o 

senhor, 31 anos, atual proprietário da moto, este informou ter sido ele a colocar fogo na moto, 
pois havia se desentendido  com sua esposa, que apos a briga acabou perdendo o controle 
e queimou sua moto. Orientado quanto as medidas cabíveis.  

 
 

 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
07 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 22h00min do dia 30 de setembro de 2020, na Rua Minas Gerais, Bairro dos 
Estados, no local, a motocicleta HONDA CG 125, situação irregular, conduzida por um 
homem, 22 anos, não habilitado, que transitava pela referida via, quando veio a perder o 

controle da direção da motocicleta, vindo a colidir contra um poste de iluminação pública. Do 
evento resultou em danos no veículo e ferimentos no condutor, que foi socorrido pelo SAMU 
e encaminhado a UPA do BATEL. Realizado consulta operacional, onde foi constatado que 

o condutor não possuí habilitação e que o veículo possuí débitos, referente a licenciamento, 
sendo este notificado e removido ao pátio do 16º BPM. 
 

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
08 – FURTO QUALIFICADO EM RIO BONITO DO IGUAÇU. 
Por volta das 07h30min do dia 30 de setembro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua 
Doutor Carmosino Vieira Branco, no local a senhora, 25 anos, a qual relatou que às 
01h00min, deixou seu veículo VW/kombi, placas AEX-9H71, de cor branca, ano 1994 
estacionado em frente da sua residência em via pública, sendo que as 07h30min ao sair da 
residência notou que seu veículo havia sido furtado. Relatou que deixou o veículo sem as 
chaves e sem os documentos. Diante dos fatos foi orientada quanto aos procedimentos . 
 
09 – VEÍCULO RECUPERADO EM CANTAGALO. 
Por volta das 14h10min do dia 30 de setembro de 2020, a equipe policial deslocou até a 
Rodovia BR 277, KM 410, para atender uma ocorrência de veículo recuperado. Após 
informação de que um veículo da secretaria de saúde do município havia sido furtado a 
equipe realizou buscas pela região, logrando êxito em encontrar o veículo abandonado na 
entrada de uma propriedade sem morador nas margens da BR 277. Sendo acionado o 
secretário de saúde do município o qual esteve no local, sendo então encaminhado o veículo 
até a delegacia de Cantagalo para os procedimentos cabíveis.  
 
 



10 –  NOTA FALSA EM  RESERVA DO IGUAÇU. 

Por volta das 14h20min do dia 30 de setembro de 2020, na Rua Eugênio Caldas, Centro, a 
equipe policial encontrava-se em patrulhamento pela cidade, quando ao passar por frente da 
Lotérica, foi abordada pela atendente do caixa, relatando que teria em sua posse três notas 
de R$100,00, possivelmente falsa, que elas teriam sido repassadas, provavelmente por um 
homem, 26 anos, confirmado por imagens do circuito interno de segurança, haja vista ter 
sido a única pessoa a qual teria feito um depósito, por volta das 14h20min, de R$ 600,00, 
que logo em seguida, uma senhora veio a fazer um saque de R$ 600,00, de beneficio do 
governo federal e saiu da lotérica, que a mesma ao tentar pagar uma conta, foi alertada pela 
atendente, que teria uma nota de R$ 100,00 falsa, esta senhora por sua vez voltou ate a 
lotérica e indagou a atendente do caixa, sobre a possível falsidade da nota. As partes 
entraram em acordo e as notas falsas foram recolhidas pela agência lotérica, que lhes 
entregou notas verdadeiras. A falsidade de tais notas, foi constatada com a ajuda de um 
aparelho de luz negra. O proprietário da lotérica, encontra-se com as notas em seu poder e 
fará a entrega das mesmas na delegacia de polícia civil,  juntamente com imagens e 
identificação do possível autor do fato.  
 
 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 


	POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

