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OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO QUALIFICADO
Às 11h50min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua Benjamin Constant,
Centro, onde segundo denúncia uma residência estaria sendo arrombada. Com a chegada
da equipe, foi adentrado no pátio e constatado a porta lateral da casa entre aberta, momento
que foi visualizado um indivíduo no interior da mesma, posteriormente identificado como um
adolescente (17), o qual tentou empreender fuga, sendo contido e imobilizado. Na residência
próximo de uma janela foram encontrados alguns objetos, os quais foram encaminhados
para a 14ª SDP, no interior a casa estava toda revirada e algumas peças de roupas
embrulhadas em cobertores prontas para serem carregadas. Diante do fato foi dada voz de
apreensão e encaminhado o adolescente até a 14ª SDP, sendo acompanhado pelo
Conselho Tutelar.
02 DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL / POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO,
ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
Às 15h30min, uma equipe de policiais militares da Rotam em patrulhamento rural pela
localidade de Faxinal dos Elias, realizou abordagem a um Bar, e em busca pessoal num dos
frequentadores (19) foi localizado na mochila do mesmo, dois invólucros plásticos contendo
em seu interior substancia análoga a maconha (12 gramas), sendo que o abordado é
morador da residência em anexo ao bar. Diante dos fatos foi realizada busca domiciliar no
local, com a autorização do pai do abordado, onde no quarto dele foram localizadas duas
armas de fogo, sendo uma espingarda pica pau, sem marca e calibre indefinido
(desmuniciada) e uma garrucha, marca Rossi, calibre 36, carregada com um cartucho, além
de certa quantia em dinheiro, dois recipientes de pólvora, 44 gramas de chumbo, oito
espoletas, treze cartuchos calibre 24, todos vazios, três cartuchos calibre 36 (um carregado
e dois vazios). Indagado quanto aos armamentos e objetos localizados em seu quarto, o
mesmo assumiu ser de sua propriedade e disse ter adquirido no Distrito de Guara, de um
indivíduo conhecido, vindo a indicar a residência do mesmo. Diante dos fatos, foi dada voz
de prisão e encaminhado o indivíduo até a 14ª SDP, juntamente com as armas, munições e
materiais apreendidos.
02 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
Às 18h30min, em continuidade da ocorrência anterior, uma equipe de policiais militares da
ROTAM deslocou até a Rua Samuel Amaral Guimarães, no Distrito do Guará, com apoio de
uma equipe daquele Destacamento PM, onde reside a pessoa denunciada pelo preso, o
qual estaria comercializando armas de fogo. Com a chegada das equipes, não foram
localizados os moradores, e em ato contínuo foi localizada a esposa (29) do suspeito e ao
ser indagada quanto ao marido possuir armas de fogo, veio a confirmar que este guardava
em sua residência uma garrucha. A equipe realizou busca domiciliar, mediante autorização,
sendo localizada em cima do guarda roupa, uma garrucha calibre 32, sem marca aparente,
uma munição calibre 38 e uma munição calibre 32. A mulher relatou que seu marido poderia
estar homiziado na chácara de propriedade do pai dela, localizada as margens da rodovia
PR-364. A equipe deslocou ao local, juntamente com o proprietário (60), porém o suspeito

não foi localizado, mas o proprietário relatou que teria em sua propriedade uma espingarda,
e indicou onde estaria, sendo localizada uma espingarda calibre 24, sem marca aparente,
localizados ainda 05 cartuchos calibre 24 (3 carregados e 2 vazios). Diante dos fatos, a
mulher e seu pai foram conduzidos até a 14ª SDP, juntamente com as armas de fogo e
munições apreendidas para os devidos procedimentos.
02 - FURTO QUALIFICADO
Às 23h40min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua Gino Marly Pizzano,
Bairro Conradinho, onde populares teriam detido uma pessoa que teria furtado um veículo
GM Corsa, de cor prata. Com a chegada da equipe, a proprietária do veículo relatou que
teria deixado seu veículo estacionado na frente da residência, momento que vizinhos a
chamaram informando que pessoas teriam furtado o veículo, sendo que populares
conseguiram correr em volta da quadra e lograram êxito em abordar o veiculo, sendo que no
interior estava um adolescente (14) e outro indivíduo que conseguiu se evadir. No momento
que foram abordados, os autores já estavam retirando a bateria e outros pertences do
interior do veículo. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e encaminhado o
adolescente juntamente com sua genitora até a 14ª SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01-Nada a Relatar

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ATROPELAMENTO
Às 13h15min, uma equipe do Plantão de Acidentes deslocou até a Rua Cinco de Outubro,
Bairro Santa Cruz, onde prestou atendimento a um acidente de trânsito do tipo
atropelamento que teve como vítima uma criança (12), que foi socorrida pelo SAMU e
encaminhada até a UPA Batel. A condutora do veículo Peugeot 206, não permaneceu no
local, alegando posteriormente que sofreu ameaças por parte de familiares da vítima,
deslocando para sua residência temendo ser agredida. Após contato da equipe com a
condutora, esta compareceu até a UPA Batel onde a equipe realizava os procedimentos se
submetendo ao teste etilométrico no qual obteve resultado 0,00 mg/L. Do evento resultaram
ferimentos na pedestre e danos materiais de pequena monta no veículo. Foi constatado que
a condutora está com sua Carteira de Habilitação em situação irregular, vencida em 13 jun.
18 e que o automóvel apresenta débitos de licenciamento. Diante do fato, o automóvel foi
autuado e removido ao pátio do 16º BPM.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:

NOVA TEBAS
01 - LESÃO CORPORAL
Às 19h15min, uma equipe de policiais militares em patrulhamento pela Rua 07 de Setembro,
Bairro Catuporanga, foi abordada por populares, os quais informavam que um indivíduo veio
a ameaçar um morador (77), jogando pedras contra a residência e gritando que iria matar o
homem e seu filho. Diante da situação, a equipe procedeu à abordagem de um suspeito que
transitava em via pública e neste instante um indivíduo de posse de uma foice, o qual estava
no interior de sua residência e passou a proferir palavras ofensivas e ameaças contra a
equipe, sendo que ao tentar realizar a abordagem, o mesmo fechou a casa e pulou a janela,
se evadindo por terrenos baldios com a foice nas mãos, não sendo possível lograr êxito na
abordagem, pois se embrenhou em uma mata fechada. Posteriormente ao fato, a equipe

deu continuidade ao patrulhamento na região, e após alguns minutos escutou alguns gritos
em via pública, novamente de ameaça contra o morador (77) e seu filho (46), de imediato a
equipe deslocou ao local, onde foi dada voz de abordagem ao agressor, que estava com
uma foice na mão, sendo que o mesmo não acatou a ordem legal da equipe e investiu
contra um dos componentes e desferiu um golpe com a foice, atingindo o braço do policial,
sendo que para resguardar a integridade da equipe contra a injusta agressão, ambos os
policiais realizaram um disparo cada um, onde cessou a ação do indivíduo, o qual veio cair
ao chão. De imediato a equipe acionou a ambulância do Hospital Municipal de Nova Tebas,
onde compareceu o enfermeiro, o qual constatou o óbito do agressor no local, sendo
identificado posteriormente como um homem (40). Diante do fato foi isolado o local e
acionado a Policia Civil, Criminalística e IML para realização dos demais procedimentos
cabíveis.
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