
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 08 dezembro 2020 às 06h do dia 09 dezembro 2020 

 (Terça para Quarta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h15min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Olinto R. Pimentel, São 
Cristovão, a equipe Rotam deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão. Onde foi 
cientificado proprietário do local, 29 anos. Onde após buscas foi encontrado uma porção de 
maconha, localizado em cima da geladeira em um pote plástico pesando 35,5 gramas, o qual 
foi indagado sobre a droga localizada, onde veio a relatar ser para o seu consumo pessoal. 
Diante do fato, foi lavrado um Termo Circunstanciado. 
 
02 – AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 18h10min do dia 08 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Presidente Costa e Silva, Morro Alto, para atender uma ocorrência de perturbação da 
tranquilidade onde a Sra, 40 anos e a Sra, 64 anos, informaram que sua vizinha estava 
perturbando com o volume de som em excesso, e quando foram conversar com a 
vizinha,foram ameaçadas. Com a presença da equipe no local, a mulher, 37 anos, estava 
muito alterada, começou a filmar com o celular, pediu para seu filho menor de idade também 
começar a filmar; momento que a equipe pediu para que ela desligasse o aparelho celular e 
atendesse a equipe policial, ela começou erguer o tom de voz dizendo que ninguém levaria 
ela muito menos seu aparelho de som. Diante dos fatos e do interesse na representação das 
solicitantes foi adentrado a residência da autora e localizado atrás da porta da sala um 
aparelho de som com 4 caixas de som e um notebook marca positivo acoplado no aparelho 
de som. Cientificada a Sra que seria conduzida pelo crime de perturbação da tranquilidade 
ela tentou evadir-se para os fundos da casa. Encaminhada as partes até o cartório do termo 
circunstanciado. 
 
03 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA, 
Por volta das 21h00min do dia 08 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até o, Morro 
Alto, no local em contato com a solicitante, 36 anos, a qual relatou que seu esposo chegou 
em casa embriagado e que em dado momento começou a agredi-la com um cabo de 
vassoura sem motivo aparente. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem, 35 anos, 
e conduzido até a 14ª sdp para procedimentos. 
 
04 – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 23h42min do dia 08 de dezembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Senador Pinheiro Machado, Alto da XV, para atender uma ocorrência de Perturbação do 
Sossego. No local o solicitante, 29 anos, relatou que seus vizinhos, 23 anos e 21 anos, que 
moram no apartamento do piso superior, estavam realizando uma festa, perturbando seu 
sossego com algazarras e gritaria. Informou ainda que não é a primeira vez, que o fato já 
ocorreu diversas vezes. Diante do interesse da representação, foram conduzidos ambas as 
partes para deslocar até o 16º BPM para lavratura do termo circunstanciado.  
 
 
 
 
 



OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
05 – FATO NÃO CONSTATADO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 08h04min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Santa Helena, Jardim das 
Américas, durante Operação Policial, foi deslocado para dar cumprimento ao Mandado de 
Prisão em desfavor de um homem, 33 anos porém, com a equipe no local, foi informado por 
moradores que esta residência não é mais do indivíduo e que não sabem informar o atual 
endereço dele.  
 
06 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h03min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua das Limeiras, São Cristovão, 
a equipe Rotam deu fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª 
Vara Criminal de Guarapuava, sendo realizado busca domiciliar na residência, onde nada de 
ilícito foi encontrado.  
  
07 – DANO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h05min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Guaraniaçu, Industrial, relata 
o senhor, 29 anos que foi até a frente de sua casa um homem e começou a lhe chamar, ele 
não saiu atender, em seguida escutou um barulho forte, ao sair visualizou seu carro 
danificado, do carro foi quebrado o vidro traseiro e lateral. Relatou que está sendo ameaçado 
de morte. Foi repassado por vizinhos que ele estava em um veículo punto na cor branca, não 
sendo visualizado a placa e que logo em seguida ao dano tomou rumo ignorado. Diante dos 
fatos realizado patrulhamento, porém sem êxito em encontrar o autor. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
08 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 08h00min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua XV de novembro, Alto da 
XV, equipe trânsito em patrulhamento pela via visualizou um veículo peugeot o qual após 
reduzir a velocidade para realizar uma conversão a esquerda, envolveu-se em uma colisão 
traseira com uma motocicleta jta intruder  que vinha logo atrás do veículo peugeot e colidiu 
contra a traseira do veículo, sendo o condutor da motocicleta ejetado a aproximadamente  7 
metros de distância do sinistro. Do evento gerou danos de média monta na motocicleta e 
lesões de média gravidade no condutor da motocicleta. Os veículos foram liberados. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
09 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL/POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 
FOGO EM RESERVA DO IGUAÇU.  
Por volta das 06h00 min do dia 08 de dezembro de 2020, na Estrada Rural localidade 
Barreiro, em atendimento ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 
Vara Criminal de Pinhão, na residência de um indivíduo, 34 anos foi localizado sobre o 
guarda roupas, uma espingarda calibre.36 marca Boito. Também foi localizado um invólucro 
com chumbo, um invólucro com pólvora, 07 (sete) cartuchos intactos .36, 06 (seis) cartuchos 
vazios calibre .36, um invólucro com espoletas, o homem foi conduzido à Polícia Civil de 
Pinhão. 
 

10 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CAMPINA DO SIMÃO. 
Por volta das 06h00min do dia 08 de dezembro de 2029, na Rua Norberto Barboza, Centro, 
foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão. Sendo dado voz de abordagem 
a um homem, 58 anos e procedido a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. 
Durante as buscas foi localizado, um revolver cal. 38, da marca taurus, municiado com 05 
munições ponta oca e 01 ogival, mais 05 munições ogivais e 01 ponta plana, todas intactas. 
Diante dos ilícitos encontrados e apreendidos, foi dada voz de prisão e encaminhado o 
homem até a 14ª SDP para procedimentos cabíveis. 
  
 
 



11 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CANTAGALO. 
Por volta das 06h00min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Dário Borges de Lis, Centro, 
equipes, realizaram abordagem na residência, os moradores foram informados sobre a 
presença dos policiais no local, sendo assim os abordados, 19 anos e 40 anos relataram que 
tinha drogas e uma espingarda, então foi dado voz de prisão aos dois indivíduos. Objetos 
ilícitos apreendidos na residência: entorpecentes análogo (maconha, cocaína, ecstasy) 
objetos (cadernos de anotações, balança de precisão, caixa com eppendorf, máquina de 
cartão e papel filme) celulares, espingarda cal 16, munições e dinheiro. Diante dos fatos 
supracitados a equipe foi orientada a conduzir os presos para sem apresentado a autoridade 
policial da 2ªDP de Laranjeiras do Sul. 
  
12 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GOIOXIM. 
Por volta das 07h30min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Laurindo Cordeiro de Souza, 
Centro, a equipe deslocou para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão em 
desfavor de um homem, 46 anos. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem e feita 
a apreensão de um revolver marca taurus calibre .38 com seis munições intactas do mesmo 
calibre. Foi revistada o restante da residência bem como o veículo ford ecoesport de cor 
preta, nada mais de ilícito foi encontrado. O envolvido foi encaminhado até a delegacia de 
polícia para os procedimentos cabíveis. 
  
13 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GOIOXIM. 
Por volta das 07h30min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua Laurindo Cordeiro de Souza, 
Centro, em apoio ao 16ºBPM na Operação Controle, foi realizado cumprimento ao mandado 
judicial de busca e apreensão. Na residência do senhor, 61 anos a equipe localizou um 
revólver taurus calibre 22. Em continuidade foi realizado buscas na residência ao lado, nesse 
local a equipe localizou uma pistola pt638 cal. 380 e uma espingarda cal 12. 
 

14 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PRUDENTÓPOLIS. 
Por volta das 06h00 min do dia 08 de dezembro de 2020, na rua João Techy,  Vila Mariana, 
a equipe deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão processo, na residência na 
rua João Techy. No local, a residência estava aberta, sendo identificados os presentes, 18 e 
19 anos, realizada as buscas nos cômodos e parte externa, sendo localizados 155 gramas 
de substancia análoga a crack, divididos em tres porções, 11 gramas de substância análoga 
a cocaína em uma porção, 807 gramas de substancia análoga a maconha divididos em 
quatro porções, além de certa quantia em dinheiro, duas balanças de precisão, cinco 
aparelhos de celulares e comprovantes de transações bancarias. Diante dos fatos, os 
envolvidos foram conduzidos à delegacia local. 
  
15 – CUMPRIMENTO DA MANDADO JUDICIAL EM PRUDENTÓPOLIS. 
Por volta das 06h00 min do dia 08 de dezembro de 2020, na Rua Celso Roth, Vila Mariana, 
a equipe rotam, deslocou até o endereço acima citado, onde foi dado cumprimento ao 
mandado de busca e apreensão, na residência, foram abordados alguns indivíduos, 23 anos, 
19 anos, 20 anos e 52 anos, sendo encontrado uma porção de substancia análoga à cocaína 
(pesada posteriormente aferiu 15,4 gramas), indagado quem seria o proprietário da droga, 
tendo o menor relatado ser sua. Não havendo mais nenhum ilícito, foram encerradas as 
buscas, sendo encaminhado o mesmo, acompanhado de seu responsável, até a delegacia 
de polícia civil. 
 
16 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS 
DO SUL. 
Por volta das 18h45min do dia 08 de dezembro de 2020, equipe recebeu informação 
relatando que a Policia Rodoviária Federal, havia abordado um veículo com dois indivíduos, 
os quais estariam transportando cocaína para região de Cantagalo, informaram ainda que 
durante cumprimento de mandado de buscas foi repassado que indivíduos desta região 
teriam deslocado a cidade de Cascavel com a finalidade de transporte de drogas para 
Cantagalo. Foi citado ainda que seriam quatro indivíduos, sendo que dois foram abordados 
pela PRF na tarde desta data, e ainda dois indivíduos estariam deslocando de ônibus 
intermunicipal sentido Laranjeiras do Sul.  A equipe deslocou até estação rodoviária e fez 



contato com os agentes rodoviários, onde foi informado por um dos atendentes que havia 
um casal suspeito no interior da rodoviária. Com a presença da equipe estes levantaram e 
estavam se retirando, momento que foi realizada abordagem a um casal e nada ilícito foi 
encontrado com eles. Ato continuo, abordado o no ônibus, um adolescente 17 anos que já 
na abordagem relatou que transportava produtos entorpecentes, sendo visualizado 03 
tabletes de substância análoga a maconha 2,030 Kg e uma sacola com substância conhecida 
como skank, 0772 Kg. Foi apreendido o adolescente encaminhado com uso de algemas até 
a 2ª SDP para providências.  
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