
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 25 outubro 2020 às 06h do dia 26 outubro 2020 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 –  FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 11h46min do dia 27 de outubro de 2020, repassado que um individuo estaria 
sendo contido por populares devido a ter furtado um aparelho de TV. Na Av. Pref. Moacir 
Julio Silvestri, Dos Estados, a equipe policial constatou que uma equipe da guarda 
patrimonial haviam detido um homem. Os agentes relataram que uma TV havia sido furtada 
do Cmei e que foram informados de que o atendente de alarme de uma empresa avistou o 
homem carregando a TV. Os guardas relataram que não localizaram o objeto mas que a 
diretora estava com as imagens. Ainda no local ficou constatado que a porta do hall de 
acesso ao berçário foi danificada. Diante disso, a equipe policial prestou apoio para os 
agentes da guarda patrimonial na condução do mesmo para a 14ª SDP. 
 
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS  / ASSOCIAREM-SE 
PARA A PRATICA DOS ARTS. 33 EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 22h00min do dia 27 de outubro de 2020, a equipe Rotam em patrulhamento, 
na Rua Padre Chagas,  Batel, avistou um veículo GM, Corsa, em atitude suspeita, sendo 
então acompanhado o veículo e logrado êxito na abordagem. No momento da abordagem, 
foi possível observar o condutor quebrando seu celular e jogando o mesmo para o interior 
do veículo. Foi identificado o condutor, 27 anos,  e o passageir, 33 anos. Em busca pessoal, 
nada foi localizado com o condutor, sendo localizado com o passageiro certa quantia em 
dinheiro. Durante buscas no veículo, foi localizado,, seis buchas de substância análoga à 
Maconha (17 gramas), embaladas e prontas para a revenda, também foram localizados dois 
celulares no interior do veículo, sendo que ambos encontravam-se quebrados. Foi realizado 
consulta do veículo,  e constatado que o mesmo possuía débitos de licenciamento e 
constatado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação, sendo então 
recolhido o veículo ao pátio do 16º batalhão e os abordados conduzidos para a 14ª SDP para 
os procedimentos cabíveis.  
 
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 22h50min do dia 27 de outubro de 2020, as equipes levantaram informações 
de que em uma das kitnets da Rua Maranhão, Bonsucesso, estava ocorrendo o tráfico de 
drogas. Deslocado até o local, foi visualizado um indivíduo do sexo masculino na varanda de 
uma das kitnets, que ao visualizar as viaturas saiu andando rapidamente para longe das 
equipes. Foi dada voz de abordagem, mas não foi acatada, sendo acompanhado pelos 
policiais e abordado já na cozinha da kitnet. O indivíduo foi identificado, 39 anos. Foi 
realizada busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. No chão, logo ao lado do abordado, 
foi visualizada uma mochila aberta, com pacotes embalados da maneira típica que são 
embalados entorpecentes para venda. Ao abrir os pacotes, foram localizados 6 tabletes de 
substância análoga à Maconha, totalizando 2,455 gramas, 10 celulares, 1 carregador para 
celular e um pacote pequeno com "morruga", Foram realizadas buscas na residência, sendo 
localizados  7 invólucros pequenos com substância análoga à Cocaína, uma máquina de 
cartão de crédito e certa quantia em dinheiro típicas do tráfico. Foi dada voz de prisão ao 
indivíduo e ele foi encaminhado à 14ª SDP juntamente aos entorpecentes e objetos 
apreendidos para providências de polícia judiciária.  
 



04 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 01h12min do dia 28 de outubro de 2020, a equipe foi acionada para verificar 
uma denúncia na qual pessoas estariam apedrejando uma residência na Rua dos Motoristas, 
Morro Alto. No local a equipe entrou em contato com uma moradora da residência, durante 
a conversa com a moradora, a equipe reconheceu a ela, 24 anos,  a qual a equipe tinha 
conhecimento que possuía um mandado de prisão em aberto. Foi então realizado consulta  
onde foi confirmado o mandado de prisão e diante do fato foi dada voz de prisão e 
encaminhada até o Secat da 14ª SDP para as medidas cabíveis.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
05 –  ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 19h10min do dia 27 de outubro de 2020, relatou o solicitante que estava na 
Rua Canindé, Conradinho, quando percebeu que estava sendo seguida por três pessoas do 
sexo masculino um deles portava uma faca e deu voz de roubo, pedindo que a solicitante 
entregasse o celular Motorola, moto G8 plus, de cor azul. Após consumar o roubo os três 
autores evadiram tomando rumo ignorado. A equipe policial, juntamente com a vítima 
realizou patrulhamento nas proximidades, porém nada e ninguém foi localizado. Coube 
orientações.  
  
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
06 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 09h40min do dia 27 de outubro de 2020, repassado à equipe acidente de 
trânsito tipo atropelamento, onde o Chevrolet Celta, o qual era conduzido por uma senhora, 
51 anos, que trafegava pela Rua Quintino Bocaiuva sentido Centro / bairro dos Estados, 
quando no cruzamento com a Rua Pedro Alves veio a atropelar a pedestre, 52 anos. Do 
evento resultou em ferimentos na pedestre que foi socorrida e encaminhada à urgência 
Trianon. Realizado consulta, foi constatado que o veículo bem como sua condutora 
encontram-se em situação regular, sendo os envolvidos orientados.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
07 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE NO TURVO. 
Por volta das 12h50min do dia 27 de outubro de 2020, a equipe foi acionada para atender 
um acidente de trânsito, onde um caminhão havia tombado com carga viva, e o motorista 
gritava por socorro. Com a chegada da equipe no local, duas enfermeiras relataram ter 
constatado a morte do condutor do caminhão. A equipe não localizou a carga viva que, 
segundo o proprietário do caminhão, que se fez presente no local, consistia em 25 (vinte e 
cinco) cabeças de gado e foram levadas até a sede de uma fazenda próxima. A equipe 
acionou apoio de equipe do Corpo de Bombeiros Militares, sendo este prestado no 
“destombamento” do caminhão e cobertura do corpo de um homem, 30 anos. A equipe 
realizou o isolamento do local até a chegada de equipe da Polícia Civil para quem foi 
entregue a responsabilidade sobre o local de morte. 
 
08 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM NOVA LARANJEIRAS. 
Por volta das 14h40min do dia 27 de outubro de 2020, a equipe Rotam recebeu denúncias 
anônimas que um homem e seu pai  possuíam de forma ilegal, armas de fogo em suas 
residências. Deslocado até o município de Nova Laranjeiras, distrito de Rio da Prata, onde 
em contando com o homem, foi lhe informado sobre as denúncias, o qual relatou que possuiu 
e indicou onde se encontravam em sua residência um revólver calibre. 38 marca Taurus, o 
qual encontra-se carregado com 5 munições intactas, e um rifle calibre. 22 marca CBC,  o 
qual encontrava-se desmuniciado, localizado 4 carregadores para rifle .22, e 62 munições 
intactas calibre .22. Em ato contínuo foi deslocado até a residência do senhor, onde após ser 
cientificado da denúncia informou que possui em sua residência um revólver e uma 
espingarda, sendo localizado pela equipe um revólver calibre .22 marca Taurus, o qual 
encontra-se carregado com 6 munições intactas e mais 72 munições intactas calibre .22, 
também foi localizado uma espingarda calibre .36 sem marca aparente, a qual encontra-se 



descarregada, localizado 13 munições intactas calibre. 36 e 3 munições deflagradas 
calibre .36, também foi apreendido material de recarga. Diante do fato, foi dada voz de prisão, 
para ambos, sendo os autores e os materiais apreendidos entregues na 2ª SDP para os 
procedimentos cabíveis.  
 

09 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM PRUDENTÓPOLIS. 

Por volta das 18h34min do dia 27 de outubro de 2020, houve um atropelamento na PR-160 
com vítima fatal. O veículo envolvido trata-se de um Corsa  conduzido pelo por um homem. 
Informo ainda que foi necessário a permanência da equipe RPA para preservar o local até a 
chegada do IML e da PRE. 
 

10 – ROUBO AGRAVADO EM MANOEL RIBAS. 

Por volta das 00h45min do dia 28 de outubro de 2020, entrou em contato com a equipe 
policial, um hommem, responsável pelo sistema remoto de vigilância das câmeras da 
empresa, na Rodovia PR 466, KM 123, relatando que indivíduos haviam rendido o vigilante 
do local e estariam subtraindo bens da empresa. Com a equipe policial no local, foi localizado 
o vigilante amarrado e trancado em uma das salas. Assim, foi identificado o vigilante, 28 
anos, qual passou a relatar que foi surpreendido por indivíduos, sendo dois portando arma 
de fogo, do tipo, uma espingarda e outro indivíduo com uma pistola. Relata que os indivíduos 
o ameaçaram e o trancaram amarrado pelos braços em uma das salas da unidade. Relata 
que os autores arrombaram uma das portas que dar acesso ao depósito de defensivos 
agrícolas (agrotóxicos) e ao tentarem arrombar a segunda porta não obtiveram êxito. Neste 
momento, os autores vieram a tomar rumo ignorado. Relata que até o momento não sabe 
especificar quais bens foram subtraídos da empresa. Relata que foi subtraído seu aparelho 
celular e certa quantia em dinheiro, o mesmo relatou que apenas acredita ter sido uma 
caminhonete e aproximadamente seis indivíduos como sendo os autores. Foi realizado 
patrulhamento nas proximidades e trevos de acessos a cidade, porém sem êxito em localizar 
os autores. A vítima foi orientado quanto aos demais procedimentos. 
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