
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 10 dezembro 2020 às 06h do dia 11 dezembro 2020 

 (Quinta para Sexta-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSORIO OU MUNICAO - USO 
PERMITIDO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 15h20min dos dia 10 de dezembro de 2020, na Rodovia PR 170, Colônia 
Vitória, equipe CHOQUE, em deslocamento   abordou o veículo VW/Parati, prata, feito buscas 
no condutor e nos passageiros e nada de ilícito foi encontrado, em busca no veículo, foi 
localizado uma espingarda .20, gauge, também foi localizado 05 munições, intactas, de .20, 
gauge, perguntado para os abordados, qual seria o proprietário da espingarda, um homem 
24 anos, informou que é sua. Foi dado voz de prisão e encaminhado até a 14ª SDP, para 
procedimentos cabíveis. Não foi necessário o uso de algemas.  
 
02 – DESOBEDIÊNCIA RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 18h40min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Saturnino Varela, Vila Bela, 
a equipe choque em patrulhamento avistou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que 
um destes ao visualizar a equipe correu para interior da garagem, feito acompanhamento a 
pé e abordado o indivíduo, dado voz de abordagem também a UM homem que recusou-se 
a colocar a mão sobre a cabeça para que fosse procedida abordagem. Ainda resistindo 
tentou investir contra o policial que de forma moderada e proporcional agindo contra injusta 
agressão imobilizou o mesmo. Diante dos fatos conduzido o indivíduo, até o 16ºBPM para 
confecção dos Termo Circunstanciado.  
 
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS, DESACATO, 
DESOBEDIÊNCIA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 19h36min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Andrade Neves, Santa Cruz, 
equipes de Rotam e CPU, levantaram informações de que um indivíduo teria adquirido 
drogas no bairro boqueirão, sendo que o autor utilizaria um veículo pegeout/ 307 sedan de 
cor prata. O veículo foi avistado nas mediações, o veículo estacionou, sendo que 
desembarcou o homem, 35 sendo que este se encontrou com outro homem. E que neste 
momento foi realizada a abordagem de ambos, onde foi localizado com eles 13 invólucros 
de cocaína (6,4 gr) embalados, e ainda 02 involucros de cocaina, ainda nao fracionados 
pesando 8,1 gramas da droga, foi localizado um involucro de cocaina, pesando 2,6 gramas. 
Deslocado até a residência, onde foi localizado um homem, 36 anos, o qual durante a 
abordagem passou a desobedecer as ordens, sendo que neste momento foi dado voz de 
prisão. Os envolvidos foram conduzidos até a 14SDP. Os ilícitos apreendidos foram 
entregues na 14ªSDP, assim como certa quantia em dinheiro e um celular xiaomi, foi 
deslocado até outra residência do abordado, onde foi procedida a abordagem de dois 
indivíduos, 32 anos onde em busca no veículo fiat/ palio, foram localizados, 04 invólucros de 
cocaína (1,6 gr) e r$ 153,00. Indagados quanto ao ilícito encontrado. Diante dos fatos foi 
dado voz de prisão ao proprietário do veículo, sendo este encaminhado até a 14SDP, onde 
foi entregue juntamente com o ilícito apreendido.  E o outro indivíduo foi conduzido até a 
14SDP na qualidade de testemunha. 
 
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 21h30min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Anita Garibaldi, Morro alto, 
a equipe, em patrulhamento, avistou um cidadão transitando a pé, carregando consigo uma 



mochila nas costas e um saco em uma das mãos, sendo que o mesmo tentou correr; diante 
da suspeição e reação do indivíduo, a equipe efetuou a abordagem do mesmo. Feito busca 
pessoal no abordado, nada de ilícito localizado, identificado, de 18 anos, sendo feito busca 
no interior da mochila e no saco de ráfia, sendo localizado diversos metros de fio elétrico do 
tipo extensão elétrica, uma alicate, uma truquesa, um óculos de proteção e uma trena. 
Questionado o mesmo, primeiramente disse que havia ganhado tais produtos de um amigo, 
o qual não soube precisar o nome, porém depois confessou que havia furtado nesta data, os 
objetos de um edifico em construção na área central, porém o mesmo não sabia precisar 
com exatidão a localização da construção. Diante dos fatos, foi conduzido juntamente com 
os produtos de furto até a 14ªSDP. 
 
05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 02h45min do dia 11 de dezembro de 2020, na Rua Judite Bastos de Oliveira,  
Jardim das Américas, equipe avistou um homem em via pública, que ao perceber a viatura 
policial tentou evadir-se, sendo abordado  e identificado, 24 anos o qual em consulta, 
constatou possuir na condição de expedido, mandado de prisão. Diante do exposto, elel foi 
conduzido até o SECAT da cadeia pública de Guarapuava.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
06 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 15h50min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Visconde de Guarapuava, 
Bairro dos Estados, relata o solicitante, 35 anos, que se ausentou de sua residência, e ao 
retornar, encontrou sua residência com a janela aberta e quebrada. No interior da mesma, 
notou a falta do notebook sansung. Foi realizado patrulhamento nas imediações, porém 
ninguém foi localizado. A vítima foi orientada. 
 
07 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA 
Por volta das 01h23min do dia 11 de dezembro de 2020, no Morro Alto, a equipe foi informada 
por familiares da vítima que a mesma havia sido encaminhada para UPA Batel, onde a 
equipe deslocou e fez contato com a mulher, 20 anos a qual relatou que seu ex-esposo foi 
até sua residência e a agrediu fisicamente com puxões de cabelo onde em seguida tentou 
prendê-la no quarto, quando ela tentou abrir a porta e o trinco quebrou e cortou a mão da 
mesma. Após as agressões o autor dos fatos evadiu-se do local e não foi mais localizado. 
Foi orientada dos procedimentos cabíveis. 
 
08 – OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS EM GUARAPUAVA 
Por volta das 20h43min do dia 10 de dezembro de 2020, na Av. Bento de Camargo Ribas, 
Jardim Moriá, a equipe foi abordada por um homem, o qual relatou a equipe que estava 
passeando na rua com seu cachorro da raça shih-tzu, quando seu animal foi atacado por um 
cão da raça pit bull pertencente a um indivíduo. O animal ficou bastante ferido, e foi levado 
para o veterinário. As partes entraram em acordo no local e o homem se comprometeu em 
arcar custos de veterinário e o solicitante optou por não representar contra o mesmo. Foram 
orientados as partes dos procedimentos cabíveis. 
 
09 – NOTÍCIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 17h30min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Pedro Alves, Centro, relata 
a solicitante que seu irmão, 40 anos ingeriu bebida alcoólica “cerveja” durante a tarde e se 
encontra alterado na residência devido ao momento perturbado que está passando com o 
processo judicial de separação. Com a equipe no local o mesmo pegou uma barra de ferro 
para intimidar a equipe, no local se fez presente uma equipe do samu. Mas a solicitante 
dispensou as equipes e relatou que iria tentar acalmar seu irmão. A mesma foi orientada. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
   
10 –  ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 13h00min do dia 10 de dezembro de 2029, na RUA BAHIA X RUA SALDANHA 
MARINHO, o veículo FIAT PALIO, o qual era conduzido por uma senhora, 46 anos, quando 



no cruzamento com a R. Saldanha Marinho, envolveu-se em sinistro com a bicicleta cor azul, 
condutor não identificado.  Do evento resultou em danos nos veículos e ferimentos no ciclista, 
qual foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Santa Tereza. Realizado consulta 
operacional, constatado que tanto o veículo quanto seu condutor, encontram-se em situação 
normal.  
 
11 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA 
Por volta das 00h05min do dia 11 de dezembro de 2020, na Rua Comendador Norberto, 
Santa Cruz, durante patrulhamento avistado o veículo vw/gol com cinco ocupantes 
transitando lentamente. Procedida a abordagem onde identificado o condutor, 20 anos e 
passageiros, 35 anos, 17 anos, 18 anos e 18 anos. Em busca pessoal nada de ilícito foi 
localizado, porém em consulta, foi constatado que o condutor não possui cnh. Já quanto ao 
veículo foi observado que este encontra-se com os quatro pneus com desgaste elevado além 
de sua marca twi comprometendo a sua segurança e que o pneu estepe encontra-se sem 
condições de uso, (rasgado), diante do exposto foram confeccionadas as notificações 
cabíveis pertinentes ao ctb e o veículo removido ao pátio do 16bpm. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
12 – FURTO/RESISTÊNCIA/LESÃO CORPORAL EM  CANTAGALO  
Por volta das 11h40min do dia 10 de dezembro de 2020,   na  Rua Mato Grosso,  Caçula, 

compareceu no destacamento , o Sr, 66 anos, o qual relatou que adquiriu a metade de um 
lote, conforme contrato particular de compra e venda,, onde possui uma casa, relatou ainda 
que a aproximadamente quatro dias atrás, alugou a casa para um homem, que no dia 09 de 
dezembro, ele ligou para o solicitante, relatando que o hidrômetro medidor instalado na parte 
da frente do lote, havia sido subtraído, que diante do fato, o inquilino solicitou a instalação 
de novo hidrômetro, que nesta data, novamente foi avisado pelo inquilino, de que o novo 
hidrômetro havia sido subtraído. Que segundo o relato do solicitante, a pessoa que retirou 
os hidrômetros é um homem, 41 anos. Que diante do fato, a equipe policial foi ao local, onde 
encontrava-se o homem, perguntado, confirmou que retirou os hidrômetros, alegando que 
sua amásia, é a única proprietária do imóvel, que não tem conhecimento de outros 
proprietários, dizendo que tem escritura do imóvel.   A equipe policial então orientou o Sr, 
que deveria procurar o Fórum local, para a decisão quanto aos direitos referente ao imóvel, 
que referente a retirada dos hidrômetros, foi solicitado para que o mesmo entregasse os 
mesmos e também solicitado a identificação, momento em que o Sr desobedeceu, momento 
em que correu para dentro da residência, sendo acompanhado, nesse momento, foi dada 
voz de prisão ao mesmo.  A equipe tentou imobilizar o Sr, o qual resistiu, indo em direção a 
uma pia, onde havia vários objetos, tais como facas, que poderiam ferir os policiais, sendo 
necessário uso de força física, para conter o mesmo, sendo então localizados dois 
hidrômetros,   O indivíduo apresentou um hematoma na testa, encaminhado até o posto  de 
saúde, para atendimento e posteriormente encaminhado, juntamente com os objetos 
furtados e as partes, até a Delegacia De Polícia Civil De Cantagalo. 
 
13 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS 
DO SUL 
Por volta das 13h30min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Lucas, Bairro São Miguel, 
a equipe em patrulhamento, abordou dois indivíduos masculinos suspeitos a equipe 
visualizou uma feminina jogar um objeto pela janela da residência, continuada a abordagem 
e sendo identificado os masculinos, 45 anos e 40 anos que nada de ilícito foi encontrado. Na 
residência que posteriormente foi abordada havia 3 três femininas sendo a que jogou pela 
janela o objeto identificada, 20 anos, outra 26 anos e 27 anos. Sem realizado a busca no 
local onde foi jogado o objeto sendo constatada uma bolsa com substancia entorpecente 
análoga a crack e substancia análoga a cocaína. Ainda realizado buscas na residência foi 
encontrado certas quantias de invólucros em um guarda roupa com substancia análoga a 
cocaína, e diversas notas em espécies. Diante do exposto foi dado voz de prisão aos 
envolvidos. Foi encaminhado as envolvidas para a confecção do boletim de ocorrência na 2ª 
CIA onde foi feito a contagens e pesagens das substancias encontradas totalizando 470 
(quatrocentos e setenta) pedras de crack em volto de alumínio e 2(duas) pedras da mesma 



substancia crack soltas e 2(duas) pedras da mesma substancia crack soltas, e  1(um) 
involucro também de crack acondicionado em uma embalagem plástica, pesando total 55,3 
gramas, ainda 12 (doze) invólucros de substancia análoga a cocaína pesando 18.1 gramas. 
Na residência foi encontrado diversos celulares sem procedência. Encaminhados os 
envolvidos para 2ª SDP para os demais procedimentos cabíveis. 
 

14 – VEÍCULO RECUPERADO EM CANTAGALO 

Por volta das 16h30min do dia 10 de dezembro de 2020, na Zona Rural, foi recuperado o 
veiculo vw/fox de cor vermelha placa epp4c38, furtado em data de 26/11/2020. O automóvel 
estava aberto e sem chaves, foi verificado diversos danos na parte interna e externa do 
veiculo, bem como a falta do aparelho de som, bateria e estepe. Realizado contato com a 
Policia Civil de Cantagalo para informar os fatos. A equipe policial permaneceu no local até 
o recolhimento do automóvel. Assim sendo, foi deslocado até a Policia Civil de Cantagalo 
onde o automóvel foi entregue.          
 

 
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB



 


