
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 07 dezembro 2020 às 06h do dia 08 dezembro 2020
 (Segunda para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 10h20min do dia 07 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua
Quinze de Novembro,  Centro,  no  local  a  Sra,  42  anos,  relatou  que  um homem havia
entrado no supermercado, foi até a sessão de bebidas, mas ao passar no caixa não passou
nenhuma bebida, porém apresentava um volume no bolso da calça. Quando o suspeito
saiu do mercado a funcionária o abordou, o qual tinha uma garrafa de bebida do bolso. O
autor foi identificado, 41 anos. Foi constatado que era uma garrafa de vinho, e que ele
portava um alicate em um bolso da calça, utilizado para romper o lacre antifurto da garrafa
de vinho. Diante dos fatos, o gerente teve interesse na representação contra o autor do
furto.

02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS /  ASSOCIAREM-SE
PARA A PRÁTICA DOS ARTS. 33, CAPUT E 1°, 34 E 36 DESTA LEI / ENTRADA DE
APARELHO  TELEFÔNICO  DE  COMUNICAÇÃO  MÓVEL  OU  SIMILAR  EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL  EM GUARAPUAVA.
Por volta das 12h00min do dia 07 de dezembro de 2020, uma equipe após solicitação de
que duas pessoas do sexo masculino, teriam tentado fazer um arremesso de objetos para
o interior da 14ªSDP e logo em seguida teriam se evadido sentido Bairro Vila Bela. A equipe
realizou  patrulhamento  nas  proximidades,  sendo  que  na  Rua  Prof.  Carlos  Norberto
Marcondes, Cascavel, foram visualizados duas pessoas com características semelhantes
às repassadas. Diante dos fatos realizada a abordagem, sendo identificados os envolvidos
15 anos e 17 anos, que com eles nada de ilícito foi encontrado. Deslocado até a 14ª SDP e
em contato com o guarda prisional  o qual  informou que logo após o arremesso, havia
localizado a referida droga (substância análoga a maconha pesando 0,500kg), um celular e
dois  carregadores  no  pátio  interno  do  iml.  Diante  dos  fatos,  os  adolescentes  foram
apreendidos, sendo ainda deslocado até o endereço da mãe de ambos, para que esta
acompanhasse o procedimento na 14ª SDP. 

03  –  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE  VEICULO  AUTOMOTOR  EM
GUARAPUAVA
Por  volta  das  17h30min  do  dia  07  de  dezembro  de  2020,  na  Rua  Bahia,  Bairro  dos
Estados, a equipe visualizou a motocicleta, na qual o condutor apresentava ter dificuldade
em conduzi-la, diante do fato foi realizado abordagem ao veículo, em busca pessoal no
condutor, 36 anos, nada de ilícito foi constatado. Porém, ao consultar o RG, no sistema, foi
constatado  que  o  condutor  não  possuía  CNH,  ao  consultar  a  placa  da  motocicleta,  a
mesma deu como sendo de uma motocicleta Yamaha YS Fazer 250, ao consultar o chassi
da motocicleta, deu cadastro em uma motocicleta Suzuki Intruder e ao consultar o motor,
deu  em  uma  Honda  CG  125.  Diante  dos  fatos,  foi  acionado  guincho,  condutor  e
motocicletas, foram conduzidos a 14ª SDP, para os procedimentos cabíveis. 

04 –  ACHADO DE OBJETO EM GUARAPUAVA
Por volta das 21h36min do dia 07 de dezembro de 2020, na Rua Domingos Caetano do
Amaral, Santa Cruz, em patrulhamento pela via citada, foi localizado uma bicicleta, marca
"OGAI 7.3",  abandonada.  Bicicleta essa que foi  furtada na cidade de Pinhão-PR, qual
estava sendo procurada pela pessoa, 25 anos, proprietário da mesma. Diante dos fatos, foi



conduzido a bicicleta até a 14ª SDP, foi entrado em contato com o senhor, para que o
mesmo também desloca-se até a delegacia, para comprovar que a bicicleta lhe pertence. 

05  – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO
PERMITIDO  –  ADQUIRIR,  VENDER,  FORNECER  E  OU  PRODUZIR  DROGAS  EM
GUARAPUAVA
Por volta das 02h00min do dia 08 de dezembro de 2020, na Rua José Raul Capablanca,
São Cristóvão, após levantamento de informações, as equipes realizaram abordagem a um
adolescente,  15  anos,  sendo  que  em revista  pessoal,  foram localizadas  6  buchas  de
cocaína e 6 pedras de crack. Em revista ao local, foi localizada uma balança de precisão,
algumas notas de dinheiro e um rolo de papel-alumínio. Foi localizada uma pistola 9mm,
marca glock,, pronta para o uso, carregada com 12 munições, foi localizada uma sacola,
com mais 38 munições, calibre 9mm, intactas, além de outro carregador de pistola, marca
glock,  vazio.  Diante  dos  fatos,  a  equipe  deu  voz  de  apreensão  ao  adolescente  e  o
conduziu, juntamente à sua representante legal, 21 anos, até a 14ª SDP.

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:  

Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

06 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h45min do dia 07 de dezembro de 2020, na Av.: Vereador Rubem Siqueira
Ribas, Santa Cruz, a equipe em patrulhamento pela Rua Professor Amálio Pinheiro, se
deparou com uma motocicleta Honda CG 150, de cor cinza, sendo que o condutor, ao
perceber a viatura, empreendeu fuga. Sendo que ao tentar, acessar a estrada colonial, o
condutor  da  referida  motocicleta,  teve  uma  queda  e  continuou  a  fuga  a  pé,  se
embrenhando na mata, feito buscas, porém não foi logrado êxito na captura do suspeito,
em  consulta,  via  sistema,  foi  constatado  que  a  motocicleta, possuía  débitos  de
licenciamento. Diante do exposto, foi recolhido a motocicleta, até o pátio do batalhão e
confeccionado as notificações pertinentes. 

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

07 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM PITANGA.
Por volta das 13h30min do dia 07 de dezembro de 2020, a equipe deslocou até a Rua
Barão do Cerro Azul, após solicitação do Sr, o qual relatou que viu pela janela que seu Tio,
57  anos,  estava  caído  próximo  a  porta  do  banheiro.  Acionado  a  equipe  do  corpo  de
bombeiros que constatou que óbito. Em conversa com a irmã a qual relatou que havia
conversado com seu irmão na data de 06 dez 20, na parte da manhã, e que depois disso
não viu mais ele. Acionada polícia civil e repassado o fato.

08 – LESÃO CORPORAL EM LARANJEIRAS DO SUL.
Por volta das 22h12min do dia 07 de dezembro de 2020, na Rua Cascavel, Monte Castelo,
a  polícia  civil  repassou,  que havia  dado  entrada no  hospital,  um masculino,  vítima  de
disparo de arma de fogo. Deslocado até o local, sendo identificado a vítima, um homem, 41
anos, que levou um tiro na região do pescoço, que o senhor, 38 anos, teria socorrido  a
vítima, qual é seu cunhado. Em contato com o Senhor este relatou, que seu cunhado, foi
conversar com um homem, qual é proprietário de uma oficina, sobre um conserto de um
veículo, onde ele não havia concluído e acabaram se desentendendo, que o homem sacou
uma arma e atingiu a vítima. Diante disso, a equipe colheu informações com os envolvidos
e  deslocou  para  o  local  dos  fatos  para  realizar  buscas,  mas  não  foi  obtido  êxito,  em
encontrar o autor, nem suspeitos. Couberam orientações. 
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