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

PERÍODO: das 06h do dia 21 outubro 2020 às 06h do dia 22 outubro 2020
(Quarta para Quinta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – PERTURBAÇÃO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 20h00min do dia 21 de outubro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua Turíbio
Gomes, Vila Bela, no local, a equipe não constatou som alto e algazarra, apenas som
ambiente, em contato com a solicitante, 57 anos a qual manifestou interesse em representar
contra o proprietário do estabelecimento. Em contato com o proprietário, 36 anos, relatou
que o som estava ambiente durante todo o período e que possui as devidas licenças e alvará
de funcionamento. As partes foram conduzidas para o cartório do termo circunstanciado no
16º Batalhão.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA.
Por volta das 18h40min do dia 21 de outubro de 2020, equipe foi acionada para atender uma
situação de violência doméstica. Ao chegar no local, um homem se evadiu para os fundos
da residência. A equipe solicitou apoio via rádio, para realizar um cerco. Após as buscas a
equipe retornou até a residência para realizar contato com a possível vítima, porém ela
também se evadiu do local. Da residência exalava forte odor de entorpecente, sendo
localizado em um dos cômodos mais de 316 kg de substância análoga a maconha, uma
balança de precisão industrial, mais de 200 gramas de Haxixe, além de instrumentos para
embalar e a droga e cadernos com anotações. Na residência ainda foi localizada uma
motocicleta que era utilizada para realizar a entrega dos entorpecentes. Diante dos fatos, o
entorpecente e demais objeto apreendidos foram encaminhados para a 14ª SDP.
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA.
Por volta das 21h00min, a equipe choque em patrulhamento pela Rua Macedônia,
Boqueirão, quando avistou um homem, 18 anos, a equipe procedeu com a abordagem vindo
a encontrar duas porções de maconha em seu bolso esquerdo. Foi indagado o abordado
sobre a droga onde ele confirmou ser de sua propriedade e que teria mais uma certa quantia
na casa. Deslocado até a residência onde em buscas foi encontrado um ''tablete'' de
maconha o qual apos pesagem deu 989 gramas da droga, em continuidade das buscas foi
encontrado mais 33 porções de maconha já prontas para o comércio que após pesada deu
145 gramas, e também uma balança de precisão de cor branca, totalizando 1,134 kg de
maconha. Diante do exposto a equipe de voz de prisão do autor dos fatos e o encaminhou
ate a 14ª SDP para as providências legais cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA.
Por volta das 10h53min do dia 21 de outubro de 2020, na Rua Arthur Bernardes, Morro Alto,
relatou a senhora que seu filho, 40 anos, e que há algum tempo vem tendo problemas e
discussões devido seu filho ser alcoólatra, que na data de hoje, o mesmo encontrava-se
embriagado, estando agressivo, vindo a dar socos no seu filho de 12 anos e desferiu alguns
tapas no rosto da senhora. Que após o fato o mesmo se evadiu da residência, cabendo a
equipe orientação à vítima quanto seus direitos.

05 – VIAS DE FATO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 13h30min do dia 21 de outubro de 2020, na Rua dos Pedreiros, Morro Alto, foi
repassado que estaria ocorrendo uma briga entre duas adolescentes . No local foi constatado
uma adolescente bem alterada e agitada, juntamente com sua vó, a qual relatou que a
menina faz uso de medicamento controlado e hoje não tomou e estava falando em se matar
ou matar alguém . Momento que começou a agredir sua prima menor . Diante dos fatos foi
acionado o samu para atendimento médico os quais encaminharam ela para a Upa Trianon
.Compareceu a conselheira, sendo que a menor faz poucos dias que saiu do acolhimento, a
conselheira acompanhou toda a situação.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
06 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE / INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA .
Por volta das 03h45min do dia 22 de outubro de 2020, a equipe deslocou até a Rua Judite
Bastos de Oliveira, Jardim das Américas, no local acidente de trânsito tipo choque onde a
caminhonete Fiat/Strada atingiu um poste de iluminação pública. Do evento resultaram em
ferimentos em um homem, 18 anos e uma mulher, 18 anos, sendo que ambos informaram
que eram passageiros e eram transportados no compartimento de carga os quais foram
socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados até a UPA BATEL. O condutor evadiuse antes da chegada da equipe. Também resultaram em danos materiais na caminhonete e
danos patrimoniais no poste de iluminação pública. Diante dos fatos a caminhonete foi
autuada pelas infrações de trânsito e removida ao pátio do 16BPM.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ADQUIRIR, VENDER
FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS DO SUL.
Por volta das 15h21min do dia 21 de outubro de 2020, na Rua São Benedito, Bairro São
Miguel, a equipe recebeu uma denuncia, a qual dava conta de que estaria havendo a prática
de tráfico de entorpecentes, que a droga estaria nos fundos do lote dentro de um buraco em
um barranco. A equipe então deslocou para averiguar o fato, sendo então entrado em contato
com a moradora da residência, onde em averiguação no terreno foi localizado dentro de um
buraco em um barranco nos fundos do lote, uma porção de substância análoga a maconha,
que pesado posteriormente aferiu 58 gramas, e uma munição intacta calibre.44, diante do
fato foi feito buscas domiciliar onde foi localizado uma arma de fogo do tipo espingarda
calibre .36. Dado voz de prisão para a mulher e encaminhada com o ilícito até a 2ª SDP para
os procedimentos cabíveis.
08 – INCÊNDIO E DANO EM PITANGA.
Por volta das 15h20min do dia 21 de outubro de 2020, a equipe policial deslocou até a PR
466, após informações de que estaria ocorrendo um incêndio na propriedade. No local, a
equipe constatou o fato, no qual já se encontrava uma equipe do corpo de bombeiros e
posteriormente, foi recebida a informação de que pessoas em um veículo palio prata e um
uno preto seriam os causadores do incêndio. Foi realizado patrulhamento, porém não foram
encontrados. Foi entrado em contato também com o proprietário das terras, 33 anos, o qual
informou que os danos causados na plantação foram de aproximadamente 40 alqueires de
trigo, além de relatar que teriam mais dois veículos envolvidos, sendo um celta preto e uma
moto de trilha, não sabendo quem seriam os autores, foi realizado patrulhamento, porém,
sem êxito em encontrar os autores.
09 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM SANTA MARIA DO OESTE.
Por volta das 16h30min do dia 21 de outubro de 2020, em patrulhamento pela área Central,
foi visualizado no bar, situado na Rua Generoso Karpinski, um homem, 30 anos, o qual era
de conhecimento da equipe que estava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor.
Foi cientificado do mandado de prisão vigente, sendo encaminhado e entregue na 45ª DRP .
10 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM MANOEL RIBAS.

Por volta das 15h30min do dia 21 de outubro de 2020, a equipe foi acionada pelo Cacique,
o qual relatou que nas proximidades da referida aldeia havia um indígena em óbito. Acionado
equipe da polícia civil a qual informou a que já havia acionado o IML. No local foi localizado
o corpo de um indígena, 36 anos em óbito. A equipe fez o isolamento do local, sendo prestado
apoio a equipe do IML na remoção da vítima que tinha ferimentos de arma branca na região
do crânio. Se fez presente no local também o investigador da polícia civil que colheu maiores
informações para elucidação do fato.
11 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM PINHÃO.
Por volta das 21h00min do dia 21 de outubro de 2020, a equipe recebeu informações que na
localidade de Faxinal dos Silvérios, um dos possíveis foragidos da carceragem da delegacia
de Pinhão estava trafegando na estrada rural. Foi deslocado até a comunidade sendo que
foi visualizado um individuo trafegando a pé pela estrada carregando nas costas dois objetos
aparentando serem armas de fogo. A equipe realizou a aproximação para abordagem, porém
o indivíduo dispensou os objetos e se evadiu em direção a um matagal. Não sendo localizado
o individuo. Retornando ao local onde foram dispensados os objetos, foi verificado que se
tratavam de duas espingardas, sendo uma marca r.x, calibre .22 com um carregador
totalizando seis munições picotadas; e outra calibre .28 com uma munição intacta na câmara,
espingarda marca rossi. Diante do fato, foi entregue o armamento na delegacia de Pinhão.
12 – ROUBO EM PINHÃO.
Por volta das 00h50min do dia 22 de outubro de 2020, a equipe policial deslocou até a Rua
São Jorge, para atender uma ocorrência de Roubo. No local relatou a vítima, 67 anos, que
um indivíduo se aproximou de sua janela e conseguiu arrombá-la. Logo em seguida entrou
em luta corporal com a vítima já no interior da residência, sendo que o autor estava portando
uma faca. O autor conseguiu subtrair um celular marca quantum de cor dourada e logo em
seguida se evadiu do local. Orientada a vítima quanto aos procedimentos.
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