
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 03 dezembro 2020 às 06h do dia 04 dezembro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 08h45min do dia 03 de Dezembro de 2020, na   Rua Timbiras, Vila Carli, a 
equipe rpa de posse da informação de que uma mulher, 21 anos, possui em seu desfavor, 
um mandado de prisão. A equipe então deslocou até o endereço supracitado e logrou êxito 
na localização da mesma. Em consulta foi constatado o mandado, pelo crime previsto no 
artigo 33 do CP. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a abordada e conduzida a mesma, 
ao secat, da 14ª SDP.   
 

02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS - DROGAS PARA O 
CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 10h30min do dia 03 de dezembro de 2020, na Rua Moema, 500 – São 
Cristóvão, conforme denúncia, relatavam que nos fundos do endereço citado, teria uma 
construção, onde quatro indivíduos encapuzados, estavam em atitude suspeita, 
desenterrando algum objeto do chão e que eles teriam chego num veículo palio, de cor cinza. 
No citado endereço, foi avistado um rapaz, entregando algo pela janela, para outro 
masculino. Ao receberem voz de abordagem, o homem que estava dentro da casa, entrou 
na residência e tentou fugir pelo telhado, momento em que pulou pelo quintal dos vizinhos e 
foi detido na rua de trás, o qual jogou seu celular, com a intenção de que o aparelho não 
fosse pego pelos policiais, um homem, 25 anos. O rapaz que pegou algo pela janela, foi 
abordado e identificado, 20 anos, com ele, foram encontradas 10 buchas de substância 
entorpecente, "maconha", que pesadas, e encontrado um celular sansung, cor cinza e 
dinheiro. Diante dos fatos, foi entrado na residência, no mesmo endereço, feito buscas, 
sendo achado, duas balanças de precisão e um pacote com 80 gramas de substância 
entorpecente, "maconha", no corredor da residência também foram encontrados, oito "pés 
de maconha", de tamanho pequeno, que estavam plantados em pequenos pote. Foi dada 
voz de prisão. Na esquina, estava estacionado o veículo peugeot, modelo 206, cor vermelha 
e dentro haviam três homens, no momento feito buscas no interior do veículo, sendo 
encontrado um caderno, embaixo do banco do motorista, que continha anotações, referente 
ao comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, foram encaminhados os envolvidos, bem 
como os ilícitos, até a 14ª SDP, para procedimentos de polícia judiciária.  
 
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS E RECEPTAÇÃO EM 
GUARAPUAVA. 
Por volta das 17h30min do dia 03 de dezembro de 2020, a equipe Rotam, com apoio de 
outras equipes, estavam deslocando para a operação Sinergia, quando em patrulhamento 
pela Rua Tamboara, avistaram um veículo e em seu interior estava um homem 44 anos. 
Realizado a abordagem, e em busca pessoal foi localizado certa quantia em dinheiro, 
juntamente com quatro pedras de crack (1 grama), todas embaladas e prontas para o 
comércio. Deslocado até a residência, na Rua Prolongamento da XV, em buscas foi 
localizado uma balança digital marca “free home”. Foi também localizado no um invólucro 
contendo 25 pedras de crack (6 gramas), todas embaladas em papel alumínio, e prontas 
para o comércio. Procedida então a abordagem e localizada na casa dos fundos foi 
localizado mais dinheiro, uma pedra grande de crack, ainda não fracionada, qual pesou 5,1 
gramas, uma balança digital marca diamond e uma carteira de couro com documentos e 



alguns cartões bancários. Foi localizado 09 (nove) aparelhos de celular, bem como uma 
sanfona da marca todeschini, qual havia sido furtada em data de 04/11/2020.  E também 
diversos outros objetos de origem duvidosa, e que o mesmo não soube explicar a origem, 
como equipamentos de construção, serras elétricas, roçadeiras, entre outros. Diante dos 
fatos, foi dado voz de prisão a ambos e conduzidos, juntamente com os objetos apreendidos 
até a 14ª SDP.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
04 – FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANCA EM 
GUARAPUAVA. 
Por volta das 00h00min do dia 04 de dezembro de 2020, uma equipes deslocaram até a 
Penitenciária Estadual para atender um ocorrência de Fuga de Preso. No local informado 
pelos agentes que, dois internos, Adonis Correia Pinheiro e Josafá de Macedo Pinheiro 
quebraram uma parede do alojamento e pularam a tela que cerca a penitenciária, tomando 
rumo ignorado. Realizado patrulhamento sem sucesso na localização dos autores.  
 
05 – ROUBO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 03h30min do dia 04 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Jorge Silveira do Amaral. No local relatou o solicitante, 21 anos, que estava com um amigo 
na rua, quando dois indivíduos, ambos armados de faca, estes roubaram um celular iphone 
xr de cor branca e dinheiro do solicitante e roubaram um celular motorola / moto g5 cor 
dourado do amigo do solicitante, 19 anos. Que durante o roubo o solicitante foi ferido no 
tórax, lado direito e corte no joelho esquerdo. O solicitante não necessitou de atendimento 
médico. Orientado demais medidas.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
06 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 21h45min do dia 03 de dezembro de 2020, a equipe, durante operação 
Sinergia, realizou operação blitz, sendo abordado a motocicleta Honda, seu condutor, 23 
anos, habilitado na categoria AB, com situação suspensa, porém não estava portando a 
referida cnh, e sua motocicleta estava com o escapamento ineficiente/inoperante emitindo 
ruído extremamente alto. Diante dos fatos foram realizadas as providências cabíveis de 
remoção do veículo.  
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
07 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE (HOMICÍDIO) – EM PINHÃO 
Por volta das 08h00min do dia 03 de dezembro de 2020, na Localidade Dois Irmãos, - Zona 
Rural, a equipe foi acionada, pelo Sr, 31 anos, o qual informou que estava transitando com 
seu irmão, 17 anos, na localidade conhecida como povoado Dois Irmãos, quando em dado 
momento, em um campo de plantação, avistaram um indivíduo caído, ao lado de uma 
motocicleta. A equipe, deslocou até o local e constatou o fato, fizeram o isolamento do local 
de morte e repassaram a ocorrência para a equipe de serviço do dia. Esta equipe acionou a 
Policia Civil, bem como a criminalística e IML.  Identificado a vítima um homem, 40 anos. Foi 
verificado pelo perito criminal, que a vítima possui perfuração aparentemente causada por 
disparo de arma de fogo, na região das costas, sendo a possível causa do óbito. A 
motocicleta na cor laranja, emplacada na cidade de Salto do Lontra/PR, sem alerta de 
furto/roubo, bem como sem pendências quanto à documentação. Repassada a ocorrência 
para os órgãos competentes e a motocicleta removida para o 4º. PM de Pinhão. 
 
08 – PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO 
PERMITIDO E CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - SEM ILICITUDE EM PINHÃO. 
Por volta das 19h20min do dia 03 de dezembro de 2020, equipes estavam na localidade de 
Faxinal dos Ferreiras em patrulhamento dando cumprimento à operação sinergia em 
bloqueio, quando, em dado momento foi avistado um veículo encostado em via pública. Dada 
voz de abordagem aos ocupantes do veículo, quando o homem, 54 anos, arremessou um 



objeto no barranco da via. Feita revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Efetuada 
busca no local, logrado êxito em encontrar uma espingarda calibre .24, marca cbc, com uma 
munição intacta na câmara. Efetuado consulta, onde consta um mandado de prisão em 
desfavor por posse/porte ilegal de arma de fogo. Dada voz de prisão. Identificado o segundo 
ocupante do veículo, 43 anos, o qual afirmou que não possuía armas no veículo, porém 
contou que possuía em sua residência uma espingarda de fabricação artesanal, efetuado 
consulta, onde nada consta em seu desfavor. Deslocado até a residência, onde a arma foi 
encontrada. Dado voz de prisão. O veículo ficou fechado e as chaves ficaram sob seus 
cuidados. Encaminhados os dois presos juntamente com as duas armas para a delegacia de 
Polícia civil de Pinhão. 
 
09 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS. 
Por volta das 18h20min do dia 03 de dezembro de 2020, a equipe policial realizava bloqueio 
na praça do pedágio na operação Sinergia quando abordou o ônibus linha intermunicipal de 
Quedas/Laranjeiras do Sul onde foi localizado um homem, 37 anos, sentado no fundos do 
ônibus, e que ao visualizar a abordagem policial tentou esconder uma mochila com duas 
frações de substância análoga a maconha e pesada totalizou 346,4 gramas. Sendo dado voz 
de prisão e conduzido para delegacia local. 
  
10 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO PERMITIDO 
EM PITANGA. 
Por volta das 21h30min do dia 03 de dezembro de 2020, uma equipe Choque durante 
operação sinergia realizou abordagem da boate na localidade Cantu, na abordagem foi 
verificado apenas um cliente no estabelecimento, 51 anos. Em ato contínuo foi verificado um 
veículo fiat uno de cor branca na parte externa do estabelecimento, assumiu ser proprietário 
do veículo. Durante buscas no veículo foi localizado um revólver calibre .38 marca taurus 
carregado com 5 munições intactas. Diante dos fatos o indivíduo e o armamento foram 
conduzidos até a delegacia de Pitanga para os procedimentos cabíveis.  
 
11 – ROUBO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE LESÃO CORPORAL 
DE NATUREZA GRAVISSIMA EM SANTA MARIA DO OESTE. 
Por volta das 23h55min do dia 03 de dezembro de 2020, a equipe policial foi acionada via 
190, para atender um Roubo na localidade Vila Rica, onde o Senhor 42 anos, ao perceber 
dois indivíduos que estariam Roubando a residência de seu pai, tentou intervir, porém foi 
ferido por um golpe de arma branca na região cabeça. Com a equipe no local ele conseguiu 
identificar os dois autores.  Foi acionado a equipe da saúde para socorrer a vítima sendo 
encaminhado até o posto de saúde municipal. Diante dos fatos a equipe deslocou até as 
possíveis localizações dos autores porém não obteve êxito em localizá-los.  
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