
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 16 dezembro 2020 às 06h do dia 17 dezembro 2020
 (Quarta para Quinta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01 – VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 04h26min do dia 16 de dezembro de 2020, na rua Padre Réus, Boqueirão,
durante patrulhamento, a equipe visualizou dois masculinos em atitude suspeita em uma
motocicleta placa AON-2437, de cor vermelha, e após realizar abordagem, os indivíduos
foram  identificados,  29  anos  (condutor)  e  27  anos  (passageiro).  Realizada  consulta  a
motocicleta  a  qual  apresentou  alerta  de  furto.  Diante  dos  fatos  os  indivíduos  foram
conduzidos até a 14ªSDP para que fossem adotadas as providências cabíveis.

02 – MOEDA FALSA EM GUARAPUAVA
Por volta das 10h00min do dia 16 de dezembro de 2020, na Av. Vereador Serafim Ribas,
Boqueirão, relata vítima, 34 anos o qual é frentista do posto de combustível, que chegou
para  abastecer  um  veículo  fiat/palio  de  cor  azul,  e  o  condutor  pediu  para  que  fosse
abastecido o valor de R$ 100,00 (cem reais) em gasolina, e que ao efetuar o pagamento
entregou uma nota de cem reais, sendo que de imediato a vítima desconfiou da qualidade
da mesma falando que a mesma era falsa, o condutor então se evadiu do local tomando
rumo ignorado.  Foi  realizado patrulhamento porém não foi  localizado o  veículo.  Sendo
apenas  localizado  o  proprietário  do  veículo,  29  anos  que  relatou  que  emprestou  para
pessoa um rapaz e que não sabia sua localização. Diante dos fatos foi encaminhado a nota
de cem reais para polícia federal para os procedimentos cabíveis.

03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA
Por  volta  das  15h15min  do  dia  16  de  dezembro  de  2020,  na  Rua  Senador  Pinheiro
Machado,  Centro,  relata o solicitante,  33 anos que deixou sua bicicleta monark de cor
verde,com uma caixa  preta  na  garupa,  para  ir  ao  banheiro  e  quando  retornou  não  a
encontrou mais. Uma equipe informou que havia abordado um indivíduo, 39 anos no bairro
paz e bem que estava com uma bicicleta com as mesmas características, diante disso foi
deslocado com a vítima até o local da abordagem onde a mesma reconheceu sua bicicleta.
Identificado o condutor da bicicleta, indagado a procedência da mesma ele informou que
"negociou" com um "gaiotero", que deu em troca da bicicleta dois "camelinho" e cinco reais.
Diante dos fatos o mesmo foi dado voz de prisão ao autor, conduzido a 14ªSDP para os
procedimentos cabíveis.

04  –  POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO
PERMITIDO EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h30min do dia 16 de dezembro de 2020,  a equipe choque estava em
patrulhamento pela Rua José Amâncio, Jordão, quando realizou abordagem do homem, 27
anos,  na  casa  foi  localizado  uma  pistola  pt  138  calibre  .380  marca  taurus   com  2
carregadores, cada um com 10 munições, totalizando 20 munições intactas, sendo que um
dos carregadores estava na arma. Diante dos fatos foi dada voz de prisão  e conduzido até
a 14ª SDP.

05 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA 
Por  volta  das  18h00min  do  dia  16  de  dezembro  de  2020,  às  equipes  Rotam  após
informações, que na Rua Francisco Cândido Xavier, Boqueirão, estaria ocorrendo tráfico de
entorpecentes. A equipe observou que usuários chegavam no local, conversavam com um



homem,  28  anos,  pegavam um invólucro  e  saíam.  Em  seguida  a  equipe  procedeu  a
abordagem, momento  que foi  visualizado outro  indivíduo,  20  anos,  correndo,  realizado
então o acompanhamento, sendo possível visualizar ele arremessando vários invólucros.
Em busca pessoal foi  localizado dinheiro,  e logrado êxito em localizar a quantia de 23
invólucros. Localizados 4 invólucros contendo substância análoga à maconha. Também foi
localizado no pátio da residência uma planta de maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de
prisão aos abordados e  encaminhados, juntamente com as substâncias entorpecentes, até
a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis. 

06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA / LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR E DANO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 
Por volta  das 20h40min do dia  16 de dezembro de 2020,  uma equipe deslocou até o
Industrial para averiguar uma situação em que uma mulher gritaria por socorro. No local em
contato com a Sra, 34 anos, relatou que possui medida protetiva e que seu convivente, 39
anos, estaria agressivo e que havia lhe agredido com um facão causando hematomas nas
pernas, barriga e cabeça, que rasgou as roupas da solicitante. Realizado abordagem no
autor o qual estava de posse de um facão, foi dado voz de prisão e conduzido até a 14ª
SDP para procedimentos.

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:  

07 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA
Por volta das 11h10min do dia 16 de dezembro de 2020, no Conradinho, relata a senhora
33 anos que na data de hoje teve um desentendimento com seu marido e que o mesmo lhe
agrediu com tapas e socos na cabeça, e que no momento da agressão sua filha menor
tentou interferir e também foi agredida com tapas no rosto onde causou uma lesão próximo
ao olho direito. Logo após saiu tomando rumo ignorado. Segundo ela seu marido e bem
agressivo com ela e com os filhos. Diante dos fatos orientada quanto aos procedimentos.

08 – ABORDAGEM DE SUSPEITOS EM GUARAPUAVA 
Por  volta  das  18h00min  do  dia  16  de  dezembro  de  2020,  a  equipe  choque  levantou
informações de que na Rua Dona Anastácia, Boqueirão, haveria um foragido da justiça.
Diante dos fatos abordado o homem 40 anos, em consulta via a polícia Paraguaia informou
que o indivíduo se encontra em situação de "captura" pela justiça Paraguaia. Em contato
com o plantão da interpol, o qual realizou consultas em seus sistemas e informou que pelo
Brasil não há mandados de prisão em desfavor do abordado. Diante do fato de o indivíduo
não possuir mandado emitido pelo Brasil, foi lavrada a presente documentação e liberado. 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

09  – CONDUZIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA – 
Por volta das 19h35min do dia 16 de dezembro de 2020, a equipe realizava atendimento
de acidente de trânsito na Av. Manoel Antônio, quando populares passaram e avisaram a
equipe que transitava pela  via  o  veículo vw/fox  de cor  prata e que o condutor  estaria
dirigindo em zig zag e invadindo a contramão de direção. Diante da informação a equipe
visualizou o veículo realizado abordagem, porém o condutor não conseguia sair sozinho do
carro, condutor, 28 anos, habilitado categoria ab, veio a cair no chão, pois não conseguia
se equilibrar. O mesmo não conseguiu realizar o teste etilômetrico, sendo então dado voz
de prisão por embriaguez, e realizado auto de constatação. Neste momento ele veio a se
alterar, resistindo a prisão, encaminhado até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis. 

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

10 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM LARANJEIRAS DO SUL 
Por volta das 19h20min do dia 16 de dezembro de 2020, a equipe  durante patrulhamento
na  Rua  dos  Tucanos,  foi  abordado  um  homem,  54  anos,  sendo  que  após  consulta



operacional foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos foi
dado voz de prisão ao abordado e encaminhado até a 2ª SDP para os procedimentos
cabíveis. 

11 – LESÃO CORPORAL E CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CANDÓI 
Por volta das 22h40min do dia 16 de dezembro de 2020, a equipe recebeu informação de
que na Rua Nailor Araujo Lacerda, havia um homem sangrando e pedindo socorro. No local
a equipe constatou que um rapaz estava com um corte na mão direita. Foi pedido socorro
médico. A vítima um homem, 28 anos, em consulta foi constatado que ele tinha em seu
desfavor um mandado de prisão expedido pela comarca de São Miguel do Iguaçu. Então
foi dado voz de prisão. Devido à gravidade da lesão, ele foi transferido para o hospital. Foi
constatado  que  necessitava  de  cirurgia  na  mão.  Relatou  que  havia  sido  agredido  por
desconhecidos  com  golpes  de  facão  em  via  pública  e  que  os  agressores  fugiram.
Realizado guarda do preso, para que na sequência fosse encaminhado até a 14ª  SDP. 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB
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