
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 11 outubro 2020 às 06h do dia 12 outubro 2020
 (Domingo para Segunda-feira)

OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:

01  – CONDUZIR  VEICULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA  /  AMEAÇA  /  DESACATO  /  DESOBEDIÊNCIA  /  RESISTÊNCIA  EM
GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20., às 07h30min. na Av. Ver. Rubem Siqueira Ribas, Jordão, acidente de
trânsito tipo choque, onde o V-1, Fiat  Palio, condutor 29 anos, que trafegava pela referida
via sentido Parque do Jordão / Santa Cruz quando veio a perder o controle da direção,
vindo a colidir contra um poste de iluminação pública. Do evento resultou em danos no
veículo  e  ferimentos  nas passageiras,  14  e 15 anos,  as  quais  foram socorridas  pelo
SAMU e encaminhadas à UPA do Batel onde permaneceram em observação. No local, a
equipe constatou que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, realizado o
teste etilométrico, obteve o resultado de 0,70 mg/l, foi dada voz de prisão e encaminhado
à 14 SDP para as medidas cabíveis. O veículo possuía débitos de licenciamento e o
condutor  não  possuí  CNH  /  PPD;  sendo  o  veículo  notificado  e  liberado  mediante
guinchamento.

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20, por volta das 10h50min, a equipe CPU recebeu informações de que um
indivíduo, 36 anos, o qual possui mandado de prisão em seu desfavor, estaria homiziado
na Rua Inglaterra, Industrial, na casa dos fundos. Deslocado até o local e entrado em
contato com a proprietária, a qual franqueou a entrada da equipe na residência. Na casa
dos fundos, foi localizado o mesmo e dada voz de abordagem, a qual não foi acatada no
primeiro  momento,  sendo  que  o  indivíduo  começou  a  questionar  a  equipe  policial.
Novamente foi dada voz de abordagem, a qual dessa vez foi acatada pelo indivíduo, com
certa resistência. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta ao
sistema, foi confirmada a existência do mandado de prisão em seu desfavor, pelo artigo
157 (roubo). Foi dada voz de prisão a, sendo ele conduzido ao 16º BPM para confecção
do BOU e posteriormente entregue na carceragem da 14ª SDP. 

03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20., por volta das 13h50min., a equipe CPU levantou informações de que o
indivíduo 46 anos, estaria com mandado de prisão aberto em seu desfavor. Deslocado até
sua residência na Rua dos Garis,  Res. 2000, onde foi  localizado, abordado, realizada
busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta ao sistema, foi confirmada a
existência do mandado, expedido pela 3ª vara criminal de Guarapuava, pelo crime de
receptação (art. 180). Foi dada voz de prisão, sendo que o mesmo foi conduzido ao 16º



BPM para confecção do BOU e posteriormente entregue na carceragem da 14ª SDP para
as medidas cabíveis. 

04 – AMEAÇA  /  PERTURBAÇÃO  DO  SOSSEGO  OU  TRABALHO  ALHEIO  EM
GUARAPUAVA 
No dia  11  out.  20.,  por  volta  das 22h50min.,  a  equipe  Choque  deslocou  até  a  Rua
Galdencio Ferlin, Santa Cruz onde fez contato com o solicitante, 38 anos, o qual relatou
que seu terreno faz divisa com o terreno de endereço acima citado e que se ausentou da
residência por volta das 22:15, e que logo em seguida recebeu uma ligação do seu pai de
nome, que reside também na mesma residência relatando que os vizinhos estavam com
som alto e badernas e que chegou a pedir para que baixassem o som,, o indivíduo de 31
anos, em tom de ameaça, com a responsável pela quitinete (24 anos), falaram que a casa
dele era de madeira, era fácil de pegar fogo. Diante do interesse na representação foram
encaminhados para lavratura do termo circunstanciado. 

05 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20., por volta das 23h05min, chegou ao conhecimento das equipes policiais
que  na  Rua  Medeiros  de  Albuquerque,  São  Cristóvão, ocorreria tráfico  de  drogas;
deslocado até o local  com a equipe Rotam e CPU, foi  visualizado pelas equipes um
homem  em  frente  a  uma  residência,  este  ao  avistar  a  viatura  policial  demonstrou
nervosismo, sendo assim, dada voz de abordagem. Durante busca pessoal foi encontrado
no bolso de sua calça, dois pedaços de Maconha, os quais após pesados totalizaram 62
(sessenta e dois) gramas, além da quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) em notas
trocadas. Questionado o abordado acerca das drogas, este confirmou realizar a venda de
entorpecentes,  pois  teria  saído há poucos meses  da  cadeia  e  estaria  sem emprego.
Qualificado  o  abordado,  28  anos.  Diante  dos  fatos,  dada  voz  de  prisão  ao  autor  e
deslocado até a 14ª SDP para as providências cabíveis. 

06 – ADQUIRIR,  VENDER,  FORNECER  OU PRODUZIR  DROGAS /  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO EM GUARAPUAVA 
No dia  11  out.  20.,  por  volta  das 22h35min.,  segundo  informações,  Na Rua  Ernesto
Gomes,  38,  Morro  Alto, ocorreria tráfico  de  drogas,  sendo  que  a  movimentação  de
chegada de usuários no local seria constante. As equipes policiais, passaram a observar
o local denunciado, sendo que por volta das 22h30m, chegou ao local um taxi, e que de
imediato foi realizado a abordagem do veículo, onde havia a  jovem de 21 anos  a qual
estava com seus dos filhos,  5  anos e  um bebe de 3  meses. Em busca pessoal,  foi
localizada, um involucro de Cocaína e um celular Motorola, sendo que a mesma admitiu
ser moradora da residência denunciada. Na residência foi localizado no quarto da mesma,
debaixo da cama da abordada, uma sacola plástica, a qual continha em seu interior, uma
“pedra” de Cocaína, ainda não fracionada, pesando cerca 55 gramas, e 19 invólucros de
Cocaína, já fracionadas e embaladas, pronta para a venda (7,6 gramas), e ainda uma
balança  de  precisão.  Foi  dada  voz  de  prisão,  sendo  esta  conduzida  sem  o  uso  de
algemas e no banco traseiro da viatura até a 14 SDP, onde foi entregue com os ilícitos
apreendidos. Os filhos foram encaminhados pelo conselho tutelar.



07 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARAPUAVA – 16º BPM/1CIA
No dia 12 out. 20., por volta das 01h00min., a equipe foi acionada via Copom para prestar
atendimento  a  uma  situação  de  perturbação  de  sossego  na  Rua  Bernardo  José  de
Lacerda, Santa Cruz. No local com as equipes CPU e Choque, foi conversado com o
solicitante,  que  relatou  que  há  três  dias  seu  vizinho  promoveria festas  com  som
excessivamente  alto  e  algazarras,  que  possui  uma  filha  de  5  meses,  a  qual  tem
dificuldades para  dormir,  que  nesta  data  tentou  por  diversas vezes conversar  com o
morador, para pedir que abaixasse o volume do som, porém não foi atendido e que por
este motivo manifestou o interesse na representação. Diante dos fatos a equipe se dirigiu
a casa,  onde um indivíduo, 18 anos se apresentou como responsável pela residência.
Perguntado quanto ao som alto,  relatou promover uma reunião entre amigos. Informado
que seu vizinho tinha interesse na representação e que o mesmo teria de acompanhar a
equipe policial para confecção do termo circunstanciado, em seguida foi solicitado que
abrisse  o  portão  para  realizar  a  apreensão  do  aparelho  de  som,  o  qual  atendeu
prontamente. 

08 – DANO / FURTO QUALIFICADO / ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM GUARAPUAVA 
No dia 12 out. 20., por volta das 03h35min., relatou o solicitante o qual é empresário,  que
sua filha, reside ao lado da sua empresa, ouviu o alarme disparando e visualizou um casal
transitando em frente a residência, carregando alguns objetos, sendo que o masculino
estava  trajando  jaqueta  azul  escura,  jaqueta  jeans  e  boné  preto,  a  feminina  estaria
trajando blusa branca,  calça jeans e  tênis cor  de rosa.  Posteriormente,  o  proprietário
deslocou até o local, e constatou que a porta de acesso à loja havia sido arrombada, e
notou a falta de um monitor de computador marca Sansung, um cortador de piso marca
Irwin e alguns galões de óleo de marca prejudicada. Diante das informações, a equipe em
patrulhamento nas proximidades,  conversou com o vigilante  patrimonial, este informou
que  teria  deslocado  até  o  local  do  disparo  de  alarme,  e  diante  das  informações
repassadas  pela  vítima,  este  teria  visualizado  duas  pessoas  com  as  mesmas
características,  carregando  certos  objetos,  transitando  pela  Rua  Conrado  Kluber.  Ato
contínuo, a equipe deslocou até o local, onde foi visualizado um casal, sendo o masculino
carregando uma caixa azul e amarela, e o feminino um monitor de computador cor preta.
Efetuado a abordagem de ambos, sendo constatado que se tratava de um masculino, o
qual  carregava  um  cortador  de  pisos  marca  Irwin  na  caixa  e  um  transexual,  este
carregava  um  monitor  de  computador  marca  Sansung.  Efetuado  busca  pessoal  em
ambos,  nada  de  ilícito  fora  localizado;  sendo  identificados  como  33  e  23  anos.
Questionados,  relataram que  haviam arrombado  a  oficina,  e  que  haviam furtado  tais
objetos do interior do local. Diante dos fatos foi informado o solicitante, onde o mesmo
compareceu  no  local  e  reconheceu  os  objetos  como  sendo  de  sua  propriedade;
posteriormente  conduzido  os  autores,  objetos  e  a  vítima  até  a  14ª  SDP  para  os
procedimentos cabíveis. 

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO  



09 – ROUBO EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20., por volta das 14h15min., relatou a solicitante, que estava transitando
pela Rua dos Gerâneos, Batel, momento que dois homens em uma bicicleta, deram voz
de roubo e subtraíram seu celular  se evadindo do local,  relatou que um dos autores
estaria  de  camiseta  vermelha,  a  equipe realizou patrulhamento,  mas nada localizado;
orientado quantos aos procedimentos cabíveis. 

10 – ROUBO EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20., por volta das 21h33min., na Av. Moacir Julio Silvestri, Dos Estados, os

solicitantes relataram que estavam conversando na praça Santa Terezinha, quando
um cidadão trajando blusa vermelha, bermuda jeans e chinelo, anunciou o roubo
mostrando-lhes um revólver, o qual estava em sua cintura e acabou levando um
celular  Samsung,  modelo  J5 preto  e  uma corrente  de  pescoço,  uma blusa  de
moletom cor preta e cinza, marca Gangstar e fugiu pela avenida, sentido Super
Mercado.

11 – DISPARO DE ARMA DE FOGO / LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out. 20.,  por volta das 02h30min.,  relatou o solicitante que foram acionados
para  prestar  socorro  médico  na  Rua  Benedito  Fernandes,  Industrial, de  uma pessoa
vítima de disparo de arma de fogo, e que estavam encaminhando a vítima até o hospital
Santa Tereza. A equipe no hospital,  em contato com o senhor de 38 anos, este com
ferimento por arma e fogo na região do tórax, relatou à equipe que se encontrava na sua
residência, quando bateram em sua porta. Ao abrí-la se deparou com um indivíduo, este
portando  um  revólver,  atirou  contra  o  mesmo  e  evadiu-se.  Foi  deslocado  até  as
proximidades do local,  sendo efetuado patrulhamento em busca do autor,  porém sem
êxito.

12 – ROUBO / SEQUESTRO EM GUARAPUAVA 
No dia 11 out.  20.,  por volta  das 04h00min.,  relatou o solicitante,  que trabalha como
motorista de aplicativo e que na data de hoje, por volta da 1h, estava estacionado na Rua
Sorocaba, Conradinho, aguardando um passageiro quando dois indivíduos em um veículo
Corsa  Classic,  de  cor  preta,  o  qual  não  conseguiu  identificar  a  placa,  o  abordaram,
retiraram de seu veículo e o colocaram dentro do referido Corsa e começaram a circular
com o veículo pelos bairros Conradinho, Bonsucesso e Morro Alto. Durante o trajeto os
indivíduos disseram ao solicitante: "vamos fazer, porque é hora do serviço", relatou que
os autores estavam de posse de um revólver e que não estavam com o rosto coberto, que
não sabe quem são, porém os reconheceria se os vissem novamente. Relatou ainda que
os autores transitaram com ele dentro do veículo ate próximo das 3h, momento em que
pararam na Rua Marcondes Sobrinho, nas proximidades de um mercado, no Bonsucesso,
um dos autores disse: "vamos logo", quando tentaram amarrar as pernas do mesmo, ele
conseguiu se desvencilhar,  evadir-se e se esconder em um terreno baldio até que foi
resgatado por outro motorista de aplicativo. A vítima ressaltou que tem desavença com
seu sogro, que ja foi ameaçado de morte. Por fim relatou que ao retornar ao seu veículo o
mesmo ainda se encontrava na Rua Sorocaba, local em que foi abordado e constatou que
a quantia de R$380,00 havia sido roubada.



OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar

OCORRENCIA DE OUTRAS LOCALIDADES:

13 – CONDUZIR  VEICULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA / AMEAÇA / DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA EM PINHÃO 
No dia 11 out. 20, por volta das 04h00min., a equipe estava em patrulhamento pela Rua
João  Ferreira  da  Silva,  centro,  cruzamento  com  a  Rua  Francisco  Dellê,  quando  foi
possível visualizar dois motoqueiros efetuando racha em via pública, sendo uma moto
azul e outra vermelha. Realizado acompanhamento tático da motocicleta vermelha até
que em dado momento o condutor perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair em via
pública sofrendo escoriações. Ao ser realizada a abordagem, o condutor investiu contra a
equipe policial  com chutes  e  socos,  dizendo que ele  não era  bandido e  não iria  ser
abordado, gritando que “era pra equipe ir prender bandidos”. foi necessário uso de força
moderada para contê-lo e algemá-lo. O condutor se negou a se identificar para a equipe
policial militar, dizendo a todo o momento que “ele era filho de vereador”, que “a equipe
policial  comeria pão  seco  se  prendesse  ele”,  que  “não  sabiam  com  quem  estavam
lidando” e que “bastava um telefonema para seu padrasto que a equipe policial militar iria
se  ferrar”.  O  indivíduo  disse  que  não  iria  se  identificar,  foi  efetuado  consulta  da
motocicleta,  de cor vermelha, a qual possui débitos pendentes desde o ano de 2014.
Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao individuo e feita a apreensão da motocicleta e
encaminhados para a confecção do boletim de ocorrência e notificações pertinentes. No
trajeto, a pessoa de Lucas foi se debatendo no camburão e dando gritos e chutes. Já na
sede do 4º PPM foi conseguido identificar o indivíduo,  27 anos, o qual não possui CNH
nem permissão para dirigir. No pelotão, continuou a ameaçar a equipe policial dizendo
que “ele era o dono da quebrada” e que “só precisaria de uma ligação para a mídia
bombar”, começou também a chutar as paredes e bancos do pelotão. Lucas apresentava
sinais de embriaguez, odor etílico, vestes desalinhadas e olhos avermelhados, então foi
convidado a fazer o teste etilométrico, o qual aceitou alegando que não tinha medo do
resultado, sendo constatado o valor de 0.57 mg/l . Foi convidado a ir até o hospital para
tratar  suas escoriações,  o  qual  se  recusou negando atendimento  médico.  Diante  dos
fatos, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Pinhão para os procedimentos
cabíveis e a motocicleta recolhida ao pátio do 4º PPM. 

14 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
EM GOIOXIM 
No dia 11 out. 20.,  por volta das 19h50min.,  a equipe em patrulhamento pela  Rodovia
Engenheiro Luiz Douglas de Araújo, Estrada Rural, avistou a motocicleta Honda NXR-150
Bros,  de  cor  amarela,  sendo que o  condutor  ao  avistar  a  viatura  policial  demonstrou
nervosismo,  mudando  de  direção  por  diversas  vezes,  sendo  abordado  e  em  busca
pessoal  foi  localizado na cintura  da  pessoa  posteriormente  identificada,  21  anos,  um
revólver  calibre  32  marca  Taurus,  municiado  com 06  munições  intactas  marca  CBC.
Indagado sobre portar a referida arma de fogo, ele relatou que seria para sua segurança,



indagado sobre possuir mais algum tipo de armamento o abordado relatou que em sua
residência  haviam mais  04  armas  de  fogo  do  tipo  espingarda.  Efetuado  consulta  via
sesp/intranet e constatado que a motocicleta não possui débitos, sendo conduzida até a
residência apontada pelo  mesmo. Na residência fez a entrega de duas espingardas do
tipo puxa fieira, sem marca ou calibre definidos, uma espingarda marca Rossi, calibre 28
e uma espingarda também marca Rossi calibre 36, bem como 06 munições calibre 32,
marca CBC, 03 munições calibre 22 marca CBC, 05 cartuchos calibre 28, 04 cartuchos
calibre 36, 54 espoletas, 01 frasco com pólvora negra e 01 recipiente contendo diversos
balins de chumbo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo e posteriormente
conduzido até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para procedimentos de polícia judiciária. 

15 – CONDUZIR  VEÍCULO  SOB  A  INFLUÊNCIA  DE  ÁLCOOL,  NO  DISTRITO  DA
PALMEIRINHA
No dia 11 out. 20., por volta das 20h20min., a equipe estava transitando pela rodovia PR
466, quando visualizou o veículo Celta, transitando de maneira perigosa colocando em
risco os veículos que vinham em sentido contrário, pois dirigia em forma de " zig-zag" e
invadia a pista contrária. Ao adentrar na Rua Sipriano Marcondes de Campos, 330,no
distrito  da  Palmeirinha  foi  realizada  a  abordagem  e  constatado  que  o  condutor  não
possuía  CNH ou  PPD e apresentava visíveis  sinais  de  embriaguez.  Foi  convidado a
realizar o teste etilométrico, sendo contatado o valor de 0,55 mg/l. Diante disso, o veículo
foi  notificado e recolhido ao pátio  do  16º  BPM e o condutor  até  a 14ª  SDP para  os
procedimentos cabíveis.

16 – AMEAÇA / DESACATO /  DESOBEDIENCIA /  AMEAÇA / PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO OU TRABALHO ALHEIO EM LARANJEIRAS DO SUL
No  dia  11  out.  20.,  por  volta  das 20h35min.,  enquanto  a  equipe  prestava  apoio  ao
conselho tutelar,  na  Rua Castro Alves,  centro,  foi  solicitado ao senhor,  26 anos,  que
diminuísse o volume da música, neste momento veio até o portão o senhor de 32 anos e
começaram a desacatar a equipe. Falou ainda que filmaria a equipe e jogar as filmagens
nas redes sociais, além de ameaçar a equipe policial falando que acertaria as contas com
a  equipe  policial  posteriormente,  relatando  que  tem  conhecidos  da  alta  sociedade  e
poderia  “foder  a  equipe policial,  sendo verbalizado novamente  para  que cessasse as
ofensas e o som, porém as ordens verbais não foram acatadas, sendo então solicitado
apoio da equipe de Virmond e adentrado na área da residência recolhido o aparelho de
som e dado voz de prisão  aos mesmos os quais resistiram a prisão, vale salientar que
para resguardar a segurança dos autores e da equipe foi feito o uso de algemas e ambos
foram colocados no banco de traz da viatura. As conselheiras tutelares testemunharam
todas as ações dos autores e da equipe policial. Encaminhado os autores até a 2ª SDP
para os procedimentos cabíveis. 

17 – DANO / DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CANTAGALO 
No dia 11 out. 20., por volta das 22h45min., compareceu no destacamento policial militar
de Cantagalo,  o  solicitante,  o  qual  relatou  que havia  deixado seu veículo,  Fiat  Argo,
estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial,  na   Av.  Epaminondas Fritz,
Centro, quando que por volta das 21 horas e 50 minutos, ouviu um barulho semelhante a
um tiro, que saiu na frente para verificar, e constatou que o vidro traseiro do seu veículo



havia sido atingido por um projétil de arma de fogo, que causou um pequeno amassado
na tampa e quebrou o vidro. Populares identificaram a pessoa que efetuou o disparo, a
equipe policial efetuou buscas no intuito de localizar o mesmo, porém sem êxito. 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB


