
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 22 outubro 2020 às 06h do dia 23 outubro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 

Por volta das 10h05min do dia 22 de outubro de 2020, na Rua Antônio Dorigon, esquina Rua 
Ivo Petri) – Vila Carli, a equipe visualizou uma pessoa transitando em atitude suspeita, foi 
realizado a abordagem feito busca pessoal no abordado e nada de ilícito localizado, porém, 
foi identificado um homem, 29 anos, que em consulta foi constatado em seu desfavor, um 
mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução de Penas e Medidas 
Alternativas de Guarapuava-PR, referente ao crime de furto qualificado. Diante dos fatos foi 
encaminhado até o SECAT da 14ªSDP.  
 

02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS/ POSSE/PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO RESTRITO  EM 

GUARAPUAVA. 

Por volta das 14h55min do dia 22 de outubro de 2020, na  Rua Ribeirão Claro,  Vila Carli, as 
equipes após denúncia  de que nas proximidades do local supracitado um homem, 24 anos, 
estaria realizando tráfico de drogas. Durante patrulhamento pela via, foi visualizado a o 
homem, foi abordado no momento que estava adentrando sua Kitinet. Durante as buscas 
foram localizados, cerca de 0,077 kg de substância análoga a crack; 1,996 kg de  substância 
análoga a maconha e 3,877 kg de substância análoga a cocaína, além certa quantia em 
dinheiro e um caderno de anotações. Ainda foi localizado um revólver, marca Rossi, 
calibre .357 Magnum, capacidade de seis disparos e uma balança de precisão. Após 
encontrar os ilícitos, foi dado voz de prisão ao abordado e encaminhado até a 14ªSDP, para 
os devidos procedimentos.  
 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA 

Por volta das 10h40min do dia 22 de outubro de 2020, na  Rua Coronel Luis Lustosa, Batel, 
relata o solicitante, 22 anos, que ao sair de casa nessa manha, deparou-se com o portão de 
sua residência, aberto. Que deu por falta de um compressor de ar, marca Profield de 20l. Cor 
azul. Feito patrulhamento nas imediações, nada foi localizado. Orientado a vítima quanto aos 
procedimentos legais.  
 

04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 10h30min do dia 22 de outubro de 2020, na Rodovia BR 277(km 349) – Jardim 
das Américas, relatou o senhor, 35 anos, que chegou para trabalhar e notou que haviam 
furtado alguns objetos em sua oficina,  se destacando uma bateria de 150 ap. Marca pioneiro 
e diversos metros de cabo diâmetro 3/4.. Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis.  
 

05 –  FURTO SIMPLES  EM GUARAPUAVA 

Por volta das 11h44min do dia 22 de outubro de 2020, na Rua Dona Anastácia, Boqueirão, 
no local foi entrado em contato com a senhora, 22 anos, a qual relatou, que deixou seu 
celular, marca Motorola, na bolsa, dentro do seu veículo, qual ficou aberto, que ao retornar 



para o veículo, deu por falta do seu celular. Foi feito patrulhamento, porém nada foi 
localizado. A vítima foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
 

06 –   FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 09h31min do dia 22 de outubro de 2020. na  Rua Coronel Saldanha, Centro, 
no local em contato com o senhor, 53 anos, o mesmo relatou que ao chegar em seu local de 
trabalho, encontrou uma janela arrombada, onde foram furtados diversas objetos, tais como 
Um Cafeteira;  dois secadores de cabelo; duas pranchas; dez tesouras; duas maquinas de 
cortar cabelo,  sessenta caixas de tinta de cabelo; uma máquina de cartão; quinze navalhas. 
Foi feito patrulhamento porém nada encontrado. A vítima foi orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis. 
 
07 –FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 12h50min do dia 22 de outubro de 2020, na Rua Afonso Botelho, Santa Cruz, 
relatou a solicitante, 19 anos, que ausentou-se da sua residência, que ao retornar  encontrou 
a porta da frente de sua residência, arrombada, os cômodos revirados, notando a falta de 
alguns objetos, uma chapinha de cabelo; um calçado (coturno), cor marrom e diversas 
roupas femininas. Efetuando patrulhamento sem êxito na localização dos suspeitos, sendo 
orientado a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
08 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA.  

Por volta das 18h30min do dia 22 de outubro de 2020, no São Cristovão, relata a solicitante 
que possuí medida protetiva contra seu ex marido, e que o mesmo constantemente vai ao 
seu local de trabalho ameaçá-la, e que nesta data passo novamente em frente a empresa e 
ameaçou dizendo (que o que é dela está guardado), e que colocou a mão na cintura fazendo 
referência que estava armado, a equipe realizou patrulhamento porém não foi localizado, 
orientada a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
09 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 00h53min do dia 23 de outubro de 2020, na Rua Benedito Fernandes, 
Industrial, relatou o solicitante que estava no "bar” e que ao sair  foi surpreendido por três 
pessoas masculino, que os mesmos o colocaram em um veículo monza de cor escura quatro 
portas e o forçaram a entregar sua carteira na qual continha seu documento c.p.f. e uma 
quantia em dinheiro. Após se apossarem da carteira lhe jogaram  para fora do veículo, 
tomando rumo ignorado. Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento no bairro afim de 
localizar o veículo e seus ocupantes, porém o mesmo não foi localizado.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
10 – VEÍCULO RECUPERADO – RECEPTAÇÃO EM PITANGA. 
Por volta das 08h40min do dia 22 de outubro de 2020, na Rua Fernando Amaro, Jd. 
Maristela, a equipe estava em patrulhamento quando avistou uma motocicleta tornado, sem 
placa, o que gerou suspeição. Sendo que foi realizada a abordagem no homem, 26 anos,  
com ele nada de ilícito foi encontrado, mas a motocicleta estava com chassi pinado,  em 
consulta ao número do motor foi constado que possuía alerta de furto ou roubo na cidade de 
Santo André/SP, além de pertencer a uma CBX Twister 250. Diante dos fatos, foi dada voz 
de prisão e encaminhado, juntamente com a motocicleta, até a 45 DRP, para os 
procedimentos necessários.  
 
11 –FURTO DE ARMA DE FOGO EM BOA VENTURA DE SÃO ROQUE 
Por volta das 08h10min do dia 22 de outubro de 2020, na  Rua Adonis Morski, Centro, o 
senhor, 53 anos, o qual relatou, que no dia anterior, na parte da manhã, estacionou seu 
veículo Toyota, em frente sua residência, na  e acabou deixando seu revólver Taurus, .357 



Mag, no console do veículo e que ao retornar, constatou que o revólver havia sido furtado. 
Relata que a Toyota ficou estacionada, em frente a sua residência, sem travar e vidros 
abertos. 
 
12 – ROUBO EM  PITANGA.  

Por volta das 13h15min do dia 22 de outubro de 2020, na  Rod. 466, Parque Industrial, entrou 
em contato um senhor, 61 anos, relatando que foi roubado, por um indivíduo em uma 
motocicleta. Deslocado ate o local e entrado em contato com a vítima, o qual informou, que 
estava vendendo sorvetes e um masculino, com uma motocicleta preta, deu voz de roubo, 
com uma arma de fogo e subtraiu dois sorvetes. Realizado buscas, no intuito de localizar o 
autor, porém, sem lograr êxito. Orientado a vítima quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
13 – INFRAÇÃO TRANSITO / CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAP. PSICA 
ALTERADA EM FOZ DO JORDÃO. 

Por volta das 16h40 min do dia 23 de  outubro de 2020, A equipe policial recebeu uma ligação 
de que um veículo havia colidido com outro,  Rua Emilio Barbieri – Bairro Vila Nova - Foz do 
Jordão e que um dos motoristas estava completamente embriagado. Chegando no local da 
ocorrência, foi verificado que o veículo, Onix, de cor branco, estava estacionado em via 
pública, enquanto que o veículo, Corsa Wind, cor azul,  estava estacionado 
aproximadamente a uns 120 metros do local da colisão, onde, já haviam sido removido do 
local da colisão. A equipe policial verificou  as situações pertinentes aos veículos, mas 
nenhum tinha continha débitos. A equipe policial deslocou até a 14° SDP como o senhor 62 
anos, onde, o mesmo apresentava visíveis sinais de embriagues. Efetuado exame 
etilometrico no senhor, aferido ao valor de 0,83 MG/L. 
 
14 –   CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FOZ DO JORDÃO. 

Por volta das 17h00min do dia 22 de outubro de 2020, na  Rua  Pedro Mendes de Abreu, na 
Zona Rural, nesta data chegou ao conhecimento das equipes mandado de prisão em 
desfavor de um homem, 31 anos, em buscas de informações levantado que ele teria uma 
avó materna residente na comunidade do xaxim, no local equipe visualizou o homem 
tentando se evadir pelos fundos da residência, sendo este alcançado dado voz de 
abordagem e notificado sobre o mandado de prisão contra ele, sendo entregue no Depen. 
 
15 – VEICULO RECUPERADO EM NOVA TEBAS . 

Por volta das 15h00min do dia 22 de outubro de 2020, na Rodovia PRC 487, Catuporanga, 
senhor, relatando que o caminhão, juntamente com o reboque engatado, roubado na data 
21/10/2020, estava em frente ao paiol, na localidade de Catuporanga. O senhor é o 
responsável pelo veículo. Equipe deslocou até o local e constatou o fato, a equipe  deslocou, 
juntamente com o caminhão e as partes até a delegacia de Manoel ribas para demais 
procedimentos.  
 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB 
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