POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 27 agosto 2020 às 06h do dia 28 agosto 2020
(Quinta para Sexta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – DANO / LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 05h55min do dia 27 de agosto de 2020, no Morro Alto, relatou a solicitante, 32
anos, que convivia com a pessoa, 29 anos, e que haviam se separado. Relatou que o ex
marido tem perturbado ela e seus filhos. Na data de hoje, acordou e foi até o carro da vítima,
um Ford Escort, e colocou algum tipo de material (terra) no motor do carro a fim de impedir
ela de sair com o mesmo. Após este fato, ele retornou para a casa e tirou uma das janelas
dos fundos e entrou no quarto da solicitante a agrediu-a puxando os cabelos e batendo em
seu rosto, momento que pediu socorro, sendo que sua filha de 11 anos, ajudou a mãe a sair
das agressões chutando as pernas do homem. Após esse fato o agressor saiu da casa e foi
para o barracão da empresa que trabalha. Diante dos fatos a equipe foi até o referido local
de trabalho. Diante das informações a equipe encaminhou todos para 14ª SDP para
procedimentos cabíveis.
02 – LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 20h42min do dia 27 de agosto de 2020, no Bonsucesso, em contato com a
senhora, 50 anos, a qual relatou que seu marido, 60 anos, chegou nervoso e agressivo, deu
um chute e pisou no cachorro, que era pra consumir com o cachorro, começou a beber e a
xingar a esposa, chamou ela de vagabunda que era pra ela ficar quieta senão ia ver o que
ia acontecer, que na sequência agarrou ela e prensou contra a parede, momento em que a
solicitante gritou para que ele não batesse nela. Com a chegada da equipe no local o
agressor estava bastante transtornado, dizendo que não sabia o que estava acontecendo e
o porque da viatura estava no local. Diante do interesse em representação o autor foi
conduzido no camburão, entregue na 14ª SDP para as devidas providências.
03 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/ ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO EM
GUARAPUAVA.
Por volta das 00h25min do dia 28 de agosto de 2020, no Bonsucesso, em continuidade ao
boletim de ocorrência de Violência Domestica, a equipe entrou em contato com a senhora,
50 anos, a qual relatou que ao arrumar as coisas para que seu marido fosse embora,
localizou no interior do veículo uma arma de fogo pertencente ao seu marido. A equipe
constatou que é uma arma de fogo tipo garrucha, com dois canos, sem marca e sem
numeração, contendo 08 (oito) cartuchos intactos calibre 22", sendo que estava municiada
com 02 (dois) cartuchos, pronta para uso. O armamento foi recolhido e desmuniciado pela
equipe e encaminhado até a 14ª SDP onde foi entregue para os procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
Nada a relatar.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
04 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 14h30min do dia 27 de agosto de 2020, no local, o veículo Gm/Prisma,
conduzido por um senhor, 69 anos, transitava pela Rua Azevedo Portugal, quando no

cruzamento com a Rua Guaíra envolveu-se em um acidente do tipo abalroamento transversal
com a motocicleta Honda CG 150, conduzido por um homem, 27 anos, sendo este transitava
sentido Alto da XV/Centro. Do evento resultaram no encaminhamento até a UPA Batel do
Sr. pela equipe do SAMU e danos materiais em ambos os veículos. Realizada consulta
operacional não foram constatadas restrições relacionadas aos condutores e veículos
envolvidos. Foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis.
05 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 18h20min do dia 27 de agosto de 2020., no local, acidente de trânsito do tipo
abalroamento transversal, onde o veículo Fiat/Uno Mille, conduzido por um senhor, 56 anos,
o qual transitava pela via preferencial Rua Professor Becker, quando no cruzamento com a
Rua Engenheiro Antônio Rebouças, foi abalroado lateralmente pelo veículo, Ford/ Focus,
conduzido por uma mulher, de 36 anos. Do evento houve danos materiais em ambos os
veículos, e ferimentos na condutora. Consultado os veículos situação regular. Orientados
quanto aos procedimentos.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
06 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS / CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM
PALMITAL.
por volta das 06h00min do dia 27 de agosto de 2020, na vila feliz.
as equipes prestaram apoio a policia civil em cumprimento de três mandados de busca de
apreensão a serem cumpridos na vila feliz, em locais conhecidos por atividades relacionadas
ao tráfico de drogas. nos locais foram apreendidos 08 aparelhos celulares, 2 notebooks, 01
espingarda de pressão, 03 buchas de substância análoga a cocaína (aproximadamente 3,7
gr), produtos de origem duvidosa (01 colete flutuante, 04 redes de pesca), certa quantia m
dinheiro e 19 pendrives. Um dos indivíduos foi preso e encaminhado a 44 sdp de palmital
para os procedimentos cabíveis. todos os objetos apreendidos nesta ação policial foram
também encaminhados a delegacia.
07 – ACHADO DE OBJETOS EM MANOEL RIBAS.
Por volta das 08h40min do dia 27 de agosto de 2020, a equipe foi acionada para dar
atendimento a solicitação de um senhor, qual relatou que nesta manhã, havia encontrado
nas margens da Rodovia PRC 487, drogas ilícitas, do tipo Maconha, oriunda das ocorrências
policial. A equipe recolheu as drogas, quais contabilizaram 31 tabletes e efetuou novas
buscas no local, porém sem êxito. Foi realizada a pesagem das drogas, quais contabilizaram
21,80 kg. Diante dos fatos, o solicitante foi orientado e as drogas encaminhadas para
Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava.
08 – VEÍCULO RECUPERADO EM PITANGA.
Por volta das 12h15min do dia 27 de agosto de 2020, segundo o solicitante, 44 anos, o qual
é proprietário de um Semirreboque Randon, teria sido objeto de furto, na cidade de
Guarapuava. Teria recebido a informação que este veículo estaria no pátio do posto na
Rodovia PR 466, Vila Pitanguinha. Ele foi até o local indicado e localizou o semirreboque. No
local foi constatado o fato, sendo o senhor e a documentação do veículo foram conduzidos
até a 45ª DRP para os devidos procedimentos cabíveis.
09 – POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO/AMEAÇA/
DANO/ LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA/ DESACATO/ DESOBEDIÊNCIA/
RESISTÊNCIA/ CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA EM LARANJAL.
Por volta das 13h50min do dia 27 de agosto de 2020, foi solicitada a presença da equipe na
casa, na Rua Tupa, BNH, pois o homem, 24 anos, "estava agredindo sua convivente e
ameaçando um senhora de morte e quebrando as coisas dentro de casa. Assim que a equipe
chegou no local, o homem correu pelos fundos da casa e entrou em um matagal. Na casa a
equipe encontrou debaixo de um banco, uma espingarda de pressão de cor preta. A senhora
relatou que ele estava batendo muito em sua filha, 19 anos, e essa correu do local, relatou
também que ele ameaçava de morte com uma arma, quebrou uma janela se cortou e

cortando também, quebrou vários objetos dentro de casa, em revista a equipe encontrou
uma espingarda aparentemente de pressão e uma munição calibre .22. Durante a ocorrência
a mulher chegou em casa muito agressiva com sua mãe por ter chamado a polícia, e
desacatou a equipe e diante disso foi encaminhada para lavratura do termo circunstanciado,
também foram encontrados na residência, dois pássaros silvestres os quias relatou a
senhora, serem do homem e que o mesmo faz a captura e venda de pássaros na sua casa.
Diante dos fatos, os objetos e os envolvidos foram encaminhados à 44ª DP para as devidas
providências.
10 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM RIO BONITO DO IGUAÇU.
Por volta das 20h30min do dia 27 de agosto de 2020, a equipe recebeu informação de que
teriam dado entrada no Hospital, em Laranjeiras do Sul, dois masculinos vítimas de lesão
corporal por arma branca na Comunidade Nova Aliança, em Rio Bonito do Iguaçu. A equipe
então coletou mais informações no posto de saúde e constatou que se tratavam das vítimas
um homem, 25 anos, (que havia entrado em óbito no hospital) e outro homem. A equipe
deslocou até a comunidade onde, na mercearia, a senhora, relatou que às 19h o senhor, 52
anos, estava na mercearia e que as vítimas chegaram e começaram a conversar com o
senhor e os três se desentenderam e saíram do local. Um outro senhor, 36 anos, relatou
que viu o senhor,52 anos desferir golpes de arma branca nas vítimas, e que se evadiu
tomando rumo ignorado. A equipe então foi até a casa do autor, porém não encontrou ele na
casa ou nas proximidades. Diante dos fatos, a equipe policial orientou as partes quanto aos
procedimentos cabíveis.
11 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM NOVA TEBAS.
Por volta das 20h42min do dia 27 de agosto de 2020, a equipe em patrulhamento pela Rua
Minas Gerais, abordou um homem,32 anos, durante busca pessoal foi encontrado uma
porção de 24 gramas de substância análoga à Maconha, envoltas em um pacote plástico.
Quando questionado, relatou ser usuário de drogas. Foi encaminhado o abordado até o
destacamento para confecção do termo circunstanciado, bem como apreendida a droga.
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