
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 13 outubro 2020 às 06h do dia 14 outubro 2020 

 (Terça para Quarta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 11h00min do dia 13 de outubro de 2020 na Rua Alcione Bastos, Morro Alto, 
relatou o solicitante que mora e divide a casa com mais três pessoas a cerca de um mês, 
sendo um homem e duas mulheres e que na data de hoje vieram a se desentender devido o 
solicitante ter pego dois gatos para doação sem a permissão da dona dos animais. Relatou 
o solicitante que se trancou em seu quarto com os animais e que a mulher forçou a entrada 
dando chutes na porta vindo a arrombar a mesma. Que em ato contínuo ela tentou pegar os 
animais de suas mãos, alegando não ter permitido a doação, que na sequência partiu para 
violência agarrando um rapaz pelo pescoço vindo a arranhar o pescoço e causando uma 
lesão na testa. No local a equipe ouviu as partes envolvidas sendo que o solicitante teve 
interesse na representação, diante dos fatos a equipe conduziu ambas as partes para 
lavratura do termo circunstanciado na sede do 16 BPM. 
 
02 – INCÊNDIO / LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h43min do dia 13 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Vila Bela, para atender uma ocorrência de incêndio. No local relatou a 
solicitante a senhora, 48 anos que seu marido , 60 anos, se encontrava embriagado, vindo a 
atear fogo na casa e se evadindo na sequência tomando rumo ignorado. Com a presença da 
equipe policial, os bombeiros já haviam controlado o incêndio. Realizado patrulhamento não 
foi localizado o autor. Logo após a saída da equipe, ele retornou ao local e foi contido por 
populares que acionaram a polícia militar. Constatado  que a casa dos fundos do endereço 
supracitado foi consumida pelo fogo, dado voz de prisão ao autor, conduzido para a delegacia 
de polícia para os procedimentos cabíveis.  
 

03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 21h00min do dia 13 de outubro de 2020, a equipe do Choque, deslocou até a 
Rua Ipê, Industrial, após receber informações de que um homem, 20 anos, estaria realizando 
a comercialização de entorpecentes. A equipe realizou a abordagem e o homem afirmou que 
estava comercializando e que também possuía uma certa quantia de substância 
entorpecente (maconha) em sua residência, vindo a indicar onde estava guardada. No local 
a equipe fez contato com avó e nas buscas em seu quarto encontrou em uma bermuda a 
quantia de vinte e quatro gramas de substância análoga a maconha dividida e embalada em 
treze papelotes. Com ele foi encontrado a quantia de quarenta e três reais e notas diversas 
características do tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e 
conduzindo até a 14ª SDP para as providências legais.  
 
04 –  ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA.  

Por volta das 22h15min do dia 13 de outubro de 2020, a equipe choque deslocou até a Rua 
Professor Becker, Centro, após rebeber denúncia de que um homem, que tem nacionalidade 
peruana, estaria realizando tráfico de entorpecentes. No local, uma lanchonete, após realizar 
abordagem nos frequentadores, nada de ilícito foi encontrado. Foi sentido forte odor de 
substância análoga maconha na roupa do homem, 30 anos, perguntado se tinha drogas no 
local, afirmou que teria certa quantia de entorpecente no seu quarto que fica anexo ao bar, 
realizado busca, onde foi localizado, 51 gramas de substância análoga maconha cortada em 



6 porções médias, uma balança de precisão e R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais em 
notas diversas) e R$ 62,35 (sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos em moedas). 
Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao abordado e conduzido juntamente com o 
entorpecente, balança de precisão e dinheiro até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.  
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
05 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 05h40min do dia 13 de outubro de 2020, na Rua Arlindo Ribeiro, em 
Palmeirinha, relatou a solicitante, que saiu para uma caminhada, quando foi abordada por 
um veículo gol vermelho com dois homens dentro. Os dois tentaram levá-la para dentro do 
veículo puxando pelo cabelo, ela conseguiu escapar e correu de volta para casa. Relatou 
que os homens também deram socos em sua barriga e tapas em seu rosto e que elas se 
defendeu usando o celular para bater neles. Foi realizado patrulhamento para localizar o 
veículo, porém sem êxito. a vítima foi orientada no local. 
 
06 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 09h32min do dia 13 de outubro de 2020, na Rua Miguel Kiche, Primavera, 
relata o senhor o qual é proprietário da loja, e que ao chegar hoje, encontrou a porta da frente 
arrombada e de seu interior furtado alguns uma lixadeira, uma parafusadeira e uma furadeira. 
Diante dos fatos foram orientados quanto aos procedimentos. 
 

07 –  FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 13h00min do dia 13 de outubro de 2020, na Rua Julia Gonçalves Ribeiro, 
durante patrulhamento, a equipe foi abordada pelo senhor, o qual relatou que, é responsável 
pela obra (construção de uma residência), e nesta madrugada teve o portão da construção 
arrombado e do interior foi furtado alguns objetos, serra elétrica, furadeira, extensão, 
riscadeira, maleta, carrinho de mão, duas portas), realizado patrulhamento, porém sem êxito. 
Orientado  quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
08 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 02h50min do dia 14 de outubro de 2020, uma equipe da Rádio Patrulha 
deslocou até a Rua Julia Gonçalves Ribeiro, Boqueirão, no local em contato com a 
solicitante, 26 anos, relatou que estava dormindo, quando ouviu barulhos na parte externa 
da residência, sendo que de imediato disparou o alarme, na sequência fizeram contato com 
a empresa de segurança, com a chegada do segurança ao vistoriar o imóvel perceberam 
que havia sido furtada uma bicicleta gts de cor branca, uma furadeira, uma lixadeira e três 
pares de calçados. Efetuado patrulhamento no intuito de localizar autor, sem êxito. Orientada 
a vítima quanto aos procedimentos.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
09 –  ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h15min do dia 13 de outubro de 2020, no local acidente de trânsito tipo 
complexo onde o veículo ford/ka, conduzido por uma mulher transitava pela rua visconde de 
Guarapuava sentido bairro centro/trianon, quando na Rua Cap Frederico Virmond abalroou 
transversalmente o veículo vw/gol, conduzido por um senhor que transitava na rua Cap 
Frederico Virmond (via preferencial) sentido bairro centro/alto da xv . Ao sequente o veículo 
perdeu o controle após a colisão ford/ka chocou-se com veículo nissan/march, o qual estava 
regularmente estacionado próximo ao cruzamento. do evento não houve vítimas , somente 
danos materiais em ambos os veículos. Realizada consulta dos veículos e condutores 
situação regular .Orientado os envolvidos.  
 
10 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h45min do dia 13 de outubro de 2020, a equipe do PPTran estava em 
patrulhamento pela Rua Expedicionário João Maria Batista, quando visualizou o momento 
em que o condutor da motocicleta honda/cg 160 start percorrendo alguns metros 



equilibrando-se apenas com a roda traseira em contato com o solo. Foi determinada a 
abordagem porém devido a alta velocidade desenvolvida pela motocicleta foi obtido êxito na 
abordagem na Rua Capitão Frederico Virmond, aonde foi identificado o condutor, 18 anos. 
Realizadas as consultas operacionais foi constatado que não possuía habilitação para dirigir. 
Também foi observado que a motocicleta não possuía ambos os espelhos retrovisores, o 
farol encontra-se com a lâmpada da luz baixa queimada e que o escapamento gerava grande 
ruído. Diante dos fatos foram elaboradas as autuações pelas infrações de trânsito pertinentes 
e removida a motocicleta até o pátio do 16º BPM e o abordado foi orientado quanto aos 
procedimentos.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
11 – DISPARO DE ARMA DE FOGO/ ISOLAMENTO EM LOCAL DE CRIME EM PINHÃO  
Por volta das 10h00min do dia 13 de outubro de 2020, no Faxinal dos Ferreiras  compareceu 
o senhor, o qual relatou que recebeu uma ligação de seus parentes, da localidade de Faxinal 
dos Ferreiras, informando que dois homens haviam sido vítimas de emboscada naquela 
localidade. Esta equipe deslocou até o endereço informado, acompanhados também da 
equipe de defesa civil e do investigador da polícia civil. No local foi constatado o fato e 
atestado os óbitos de dois homens pela equipe da defesa civil. Um deles estava em óbito 
dentro da camionete s10 bordo, e o outro estava em óbito caído no barranco da via pública, 
ambos com diversas perfurações causadas por arma de fogo. Feito o isolamento do local e 
acionado o IML e criminalística. Foi recolhido, pelo perito, buchas de cartuchos calibre gauge 
12 tanto em via pública quanto no barranco próximo. O senhor, pai de uma das vítimas, 
juntamente com outro senhor foram os primeiros a chegar ao local dos fatos, após terem 
sidos avisados pelo menor 09 anos , o qual estava junto na camionete no momento da 
emboscada e correu até a residência para contar os fatos e pedir por ajuda. O menor sofreu 
escoriação na cabeça e foi encaminhado pela equipe de defesa civil para o hospital santa 
cruz de pinhão para receber atendimento médico. Diante dos fatos os familiares foram 
orientados quanto aos procedimentos cabíveis e repassado a ocorrência para os órgãos 
competentes.  
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