
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 27 de janeiro 2021 às 06h do dia 28 de janeiro 2021
( Quarta para Quinta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

01-FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 20h50min do dia 27 de jan.21, a equipe de rádio patrulha foi acionada via

COPOM para deslocar ate a rua Desembargador Ernani Guarita Cartaxo, Alto da XV onde

no local em contato com as vítimas, de 36 anos e 38 anos, os quais relataram que se

ausentaram da residência para ir ao trabalho e quando retornaram constataram que vários

pertences seus haviam sido furtados da residência, relataram ainda que deixaram a

residência fechada e quando chegaram havia uma janela entre aberta. Realizado

patrulhamento sem êxito, sendo orientado as vítimas quanto aos procedimentos cabíveis.

02-DANO EM GUARAPUAVA– 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 00h05min do dia 28 de jan. 21,uma equipe de rádio patrulha foi acionada via
COPOM para deslocar ate a rua Românico, Morro Alto onde relatou a solicitante de 36
anos de que seu namorado chegou embriagado na residência dela, e que acabou

quebrando o vidro do banheiro (janela). No local, em contato com a solicitante relatou que

seu namorado, 37 anos, devido ao estado de embriaguez já se encontrava dormindo.

Acordado e abordado o autor, feito busca pessoal nada de ilícito localizado. A solicitante

não teve interesse em representação, foi orientada.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar.



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

03-PORTE/POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO-16
BPM 1ª CIA-PINHÃO.

Por volta das 17 h do dia 27 de janeiro de 2021, na Localidade Faxinal dos Ribeiros, Zona

Rural, Pinhão, Através de levantamento de informações, a equipe deslocou até a

comunidade de Faxinal dos Ribeiros, estas informações davam conta que uma pessoa de

de 40anos portaria arma de fogo e também intimidaria demais moradores do local. Em

patrulhamento pela comunidade a equipe policial adentrou em uma trilha onde foi

surpreendida por um indivíduo saindo em meio a mata, dispensando um objeto. Feita a

abordagem e indagado o mesmo sobre o que estaria fazendo naquele local, o abordado

demonstrou nervosismo ao responder ao questionamento. Indagado o abordado sobre seu

nome este informou, após breve diálogo, o abordado informou seu nome correto. Em busca

verificou-se que o objeto dispensado era uma garrucha de fabricação artesanal..

Perguntado ao autor se possuía mais algum tipo de arma e este disse que sim, que

possuía um revólver e uma espingarda de fabricação artesanal. Foi perguntado ao autor

onde estavam os armamentos relatados e este disse que o revólver estaria na casa de seu

sogro, 71 anos , e a espingarda na sua residência. Diante do relato, a equipe deslocou até

residência de Paulo onde fomos recebidos por uma mulher, a qual franqueou a entrada da

equipe policial sendo localizada, próximo ao fogão a lenha, uma espingarda. O homem

acompanhou a equipe sendo que foi localizado, próximo a cama, um revólver marca

Taurus, calibre .38, com 7 munições intactas. Assim sendo, foi dada voz de prisão aos

referidos proprietários das armas apreendidas, e deslocado até o 4° Pelotão PM para

confecção da documentação pertinente e posteriormente repassado a Delegacia para os

procedimentos cabíveis.

04- ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS/ RESISTÊNCIA E
DESOBEDIÊNCIA-16º BPM 4ªCIA PRUDENTÓPOLIS.

A equipe choque, na cidade de Prudentópolis-PR, durante Operação Vida, realizava

patrulhamento e através de levantamento de informações, por meio de uma denúncia

anônima, obteve conhecimento que na rua Rio de Janeiro, teria tráfico de drogas, sendo

que mãe e filha, utilizavam a residência para comercializar os entorpecentes, crime que já



vinha ocorrendo há alguns meses, e que naquele momento teria dois homens os quais

estão de tornozeleiras eletrônicas e comercializariam drogas. Diante das informações a

equipe deslocou ate o endereço averiguar, quando chegou em frente a residência foi

possível visualizar dois homens os quais ao perceber a presença da viatura policial vieram

a empreender fuga para o interior da residência, sendo a equipe adentrou o pátio dando

voz de abordagem aos suspeitos, que um deles empreendeu fuga pela porta dos fundos

assim acessando os fundos do terreno que foi visualizado ele arremessando um celular

bem como uma embalagem plástica semelhante as utilizadas para embalar entorpecentes,

dado voz de abordagem logo na sequência por uma fração da equipe a qual não foi

acatada e o individuo ainda veio a investir com força física contra os policiais a equipe

ouviu movimentação no outro lado do muro de uma pessoa correndo, mas não foi possível

visualizar devido a resistência do abordado e também devido a altura do muro, após a

imobilização do mesmo foi acessado a parte superior do muro e avistado apenas um

celular de cor branca e durante busca pessoal foi encontrado no bolso do individuo uma

porção de maconha e uma porção de crack, concomitante a isso outra fração da equipe

deu voz de abordagem a outro homem no interior da residência, o qual adentrou

rapidamente ao banheiro e puxou a descarga não sendo possível verificar o que foi

dispensado no vaso sanitário, onde o mesmo não acatou a ordem legal da equipe

investindo fisicamente contra os policias na tentativa de não deixá-los acessar o banheiro

da casa naquele instante, sendo utilizado de força moderada para conter o suspeito que

atacava a equipe com socos, chutes e empurrões, estendendo a ação ate o pátio da

residência onde duas mulheres tentavam arrebatar o suspeito da equipe com força física e

tentavam incitar os vizinhos contra a equipe no intuito de evitar a abordagem, sendo

contido os envolvidos. Após isso a equipe efetuou diversas buscas no local, bem como

adentrado o pátio vizinho para apanhar o celular samsung de cor branca que havia sido

dispensado, das buscas mais nenhum ilícito foi encontrado e que diante disso foram

encaminhados todos os envolvidos com a droga e celular ate a delegacia de Prudentópolis

para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

05 -ROUBO-16º BPM 2ªCIA LARANJEIRAS DO SUL
A equipe de rádio patrulha foi acionada via COPOM onde na Avenida Álvaro Natel de

Camargo no cruzamento com a Rua Guilherme de Paula, teria um homem caído o qual

teria sido vítima de um roubo. No local em contato com a vítima, senhor de 56 anos, o qual

relatou que estava indo na casa de seu patrão, pela Av. Alvaro Natel de Camargo, quando

durante o deslocamento, próximo à Rua Guilherme de Paula, dois homens deram chutes



em seu peito e roubaram sua bicicleta monark aro 26, na cor prata e seguiram sentido

cemitério. A vítima informou que viu apenas que um deles estava de calção, não sabendo

precisar mais detalhes, tão pouco estimar idade. O solicitante informou que estava com dor

no peito e a equipe deslocou com o mesmo até o hospital para atendimento médico. A

vítima apresentava sintomas de embriaguez. Relatou à equipe que o roubo ocorreu

próximo às 22h30min, porém que não possui celular e ficou esperando até as 23h30min,

quando passou um homem o qual realizou a ligação para a polícia militar. A equipe realizou

patrulhamento, porém sem lograr êxito em localizar os suspeitos ou o objeto do roubo. A

vítima foi orientada.

06-POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO USO
PERMITIDO-16BPM/ 3ªCIA PITANGA.

A equipe Comando Terceiro Pelotão FEPE durante a Operação Pronta Resposta na cidade

de Pitanga, ao realizar abordagem a um bar com as equipes policiais militares locais,

encontraram uma espingarda artesanal sem numeração. Os cinco abordados no interior do

bar foram revistados e com eles nada de ilícito foi encontrado. Ao serem questionados a

cerca da propriedade da arma de fogo que havia sido encontrada no local um homem de

52 anos, se acusou como sendo sua. Diante dos fatos foi lhe dado voz de prisão e

conduzido à delegacia local para os procedimentos cabíveis.

07-ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS/ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA/VEICULO RECUPERADO/RECEPTAÇÃO-16BPM/ 3ªCIA MANOEL RIBAS

Durante desdobramento da Operação Pronta Resposta II, em ação conjunta entre as

equipes ROTAM e RPA, mais precisamente na PR 487 (via que liga as cidades de Nova

Tebas-PR e Manoel Ribas-PR) foi avistado 2 veículos, VW/JETTA e FIAT/UNO em

deslocamento em comboio e que ao perceber a presença das equipes policiais passaram a

se comunicar por sinais de luz gerando por tal a fundada suspeita e que ao tentar a

aproximação o veículo Jetta permitiu que o uno realizasse a ultrapassagem a fim de

minimizar as chances de abordagem e que após breve trecho usando-se dos sinais

sonoros e luminosos os 2(dois) veículos pararam e os ocupantes desembarcaram dos

veículos e se lançaram ao solo em um barranco para se esconder, que as equipes

localizaram os indivíduos homiziados e foi dado voz de abordagem, onde no interior do

Jetta estavam as pessoas: um homem de 43 anos, uma mulher de 21 anos e um homem

de 32 anos e que durante busca pessoal nada de ilícito fora localizado em posse dos



abordados, porém apresentavam demasiado nervosismo onde em busca veicular foi

localizado um pacote grande contendo 23,5 kg (vinte e três quilogramas e quinhentas

gramas) de maconha e que ohomem de 32 anos assumiu a propriedade da droga. Em ato

contínuo foi qualificado o condutor do Fiat/Uno de 28 anos onde já admitiu estar em posse

da maior carga de droga, por tal motivo o "batedor" teria dado passagem a ele para poder

escapar da abordagem e durante busca veicular foi localizado vários pacotes de maconha

totalizando 62,5kg (sessenta e dois quilogramas e quinhentas gramas) de maconha e 10 kg

(dez quilogramas) de substância análoga ao skunk, onde ao total foram apreendidos nessa

ação o total de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de substância análoga a maconha. Em

consulta ao sistema sistema o veículo Fiat/Uno apresentou diferença em numeração de

chassi onde logrou-se êxito em localizar placa real constando alerta de roubo (em data de

20/01/2021). Diante a isto foi dado voz de prisão aos abordados e encaminhados até á

delegacia de Manoel Ribas para procedimentos cabíveis e pertinentes.
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