
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 12 de janeiro 2021 às 06h do dia 13 de janeiro 2021
(Terça para Quarta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA
– 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 12 de jan. 21, uma equipe da rádio patrulha (RPA) em, patrulhamento pela Vila Carli,
efetuou abordagem a um adolescente de 17 anos, o qual através de levantamento de
informações comercializava drogas. Em busca pessoal foi localizado com o abordado certa
quantia em notas de dinheiro trocado, característico da venda de ilícitos e um aparelho
celular. Indagado o abordado quanto a sua residência e alguma pessoa que seria
responsável por ele, apontou um barraco próximo e a residência de sua irmã de 21 anos a
qual franqueou a entrada da equipe no local. Efetuado buscas porém não haviam móveis
nem qualquer sinal de moradia, sendo um barraco de compensado, sem luz ou água, local
característico de comércio e para homiziar entorpecentes. Localizado na gaveta de um
armário um invólucro plástico contendo em seu interior 20 pedras de substância análoga a
crack embaladas em papel alumínio e prontas para a venda, um rolo de papel alumínio e
três lâminas de barbear, sendo estes materiais para cortar e embalar os ilícitos. Diante dos
fatos foi dado voz de apreensão ao adolescente e encaminhado juntamente com os
entorpecentes, dinheiro e material apreendido para a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 12 de jan. 21, às 14h, uma equipe da rádio patrulha (RPA) deslocou até o bairro
Cascavel, após levantamento de informações de que um foragido do sistema prisional de
22 anos, estaria homiziado naquele endereço. No local logrado êxito na localização e em
consulta via sistema foi constatado que o abordado possuía em seu desfavor um mandado
de prisão com validade até 28/05/2040 pelo crime previsto no artigo 121 do CP. Diante do
fato foi dado voz de prisão e encaminhado até a 14ª SDP .

03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS – 16ºBPM 1ªCIA
Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 15h no bairro Santa Cruz, a equipe CHOQUE através de
levantamento e informações, disque-denuncias 181, juntamente com o setor de Inteligencia
do 16º BPM, teve conhecimento que um homem de 55 anos, estaria comercializando
entorpecentes do tipo cocaína, e que estaria guardando as drogas em determinado
endereço no bairro Santa Cruz. A equipe ficou próximo ao endereço citado, quando em
dado momento um homem chegou na referida residência, permanecendo
aproximadamente por cinco minutos, ao sair do local foi abordado por outra fração da
equipe próximo a um condomínio, indagado de quem seria a residência que entrou e saiu
momentos antes da abordagem respondeu que seria de sua filha, foi abordado a residência



feito contato com outro homem este de 53 anos, o qual se apresentou como morador da
residência, perguntado se a filha do senhor de 55 anos abordado morava no local,
respondeu que não, e que o abordado de 55 anos teria guardado uma certa quantia de
Cocaína, dentro de uma caixa de isopor, vindo a mostrar onde estava a caixa. Constatado
que havia um invólucro de plástico contendo substancia análoga a cocaína, totalizando 70
gramas, e uma balança de precisão. Com o senhor de 55 anos ainda foi localizado em sua
carteira certa quantia em dinheiro, diante dos fatos foram apreendidos os entorpecentes,
balança de precisão e dinheiro, e conduzidos os dois homens ate a 14º SDP para as
medidas cabíveis.

04 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava – 16º BPM
1ªCIA Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 19h no bairro Industrial, a equipe CHOQUE teve informações através
da Denuncia via 181, e através de levantamento deslocou ate onde estaria uma pessoa de
27 anos, foragido da 14º SDP. No local um homem foi encontrado e tentou evadir-se pelos
fundos da residência sendo logrado êxito na abordagem. Após consultas ficou constatado
um Mandado de Prisão em seu desfavor, feito busca pessoal nada de ilícito encontrado.
Apenas certa quantia em dinheiro,dado voz de prisão e conduzido ate a 14º SDP para as
medidas cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

05 – VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 12 de jan. 21, às 05h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até o bairro Industrial,
para atender uma ocorrência de Furto. No local a vítima de 27 anos, relatou que estacionou
seu veículo cor cinza, em frente a residência a sua residência por volta das 23h da data
anterior e que ao levantar, por volta das 05h, constatou que havia sido furtado. Foi
realizado patrulhamento onde a equipe logrou êxito na localização do veículo em frente a
um terreno baldio. Foi entrado em contato com a vítima e entregue o veículo.

06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 12 de jan. 21, às 16h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até a Upa Batel onde
teria dado entrada para atendimento médico uma pessoa ferida por disparo de arma de
fogo. No local em contato com um homem de 26 anos, informou que estava passeando no
Parque Jordão, quando nas proximidades dos bombeiros passou por um veículo de cor
branca com dois homens no interior, sendo que um deles desceu pelo lado do passageiro e
efetuou aproximadamente três disparos de arma de fogo, vindo a atingi-lo com dois
projéteis na região do ombro esquerdo. Logo em seguida os autores se evadiram tomando
rumo ignorado. A vítima também relatou não saber quem poderiam ser os autores, já que
reside no estado de Santa Catarina.



07 – DANO – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 18h15min no bairro Santana, uma senhora idosa informou que seu
neto estava discutindo com sua esposa e também estaria danificando a residência.
Conversado com as partes, a esposa informou que não houve agressão e que não teria
nenhum motivo para representar contra o esposo. Quanto aos danos, o avô de 73 anos,
optou por não representar contra seu neto, que danificou uma porta e um vidro da janela da
residência. Orientados.

08 – LESÂO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 19h19min no bairro Alto Cascavel, relata a vítima de 26 anos, que seu
amásio de 41 anos, por motivos de ciúmes e por achar que a mesma teria algum
relacionamento fora do casamento, se desentenderam e posteriormente este veio a agredi-
la com empurrões fazendo com que a vítima batesse com a cabeça na parede, causando-
lhe hematomas na cabeça e na região das costas. No local o autor já havia se evadido.
Orientada quanto as medidas cabíveis.

09 – ROUBO -16º BPM 1ª CIA Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 19h35min no bairro Conradinho a solicitante a de 51 anos, relata que
um homem adentrou seu comercio, pegou alguns produtos e que deu voz de roubo . que o
autor subtraiu certa quantia em dinheiro do caixa e algumas mercadorias, dentre elas
bebidas alcoólicas, vindo a se evadir do local em um veiculo prata. Relatou ainda que o
autor estaria com uma arma de fogo. Populares relataram que o autor seria um morador
das proximidades, porém não sabiam informar o endereço. Realizado patrulhamento porém
nada localizado, orientado quanto aos procedimentos.

10 – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO - 16º BPM 1ª CIA
Guarapuava

No dia 12 jan. 21, às 20h12min no bairro Morro Alto relata a Solicitante de 35 anos, que
sua irmã foi até sua casa e tentou lhe agredir com socos e que o motivo foi por a vítima
estar dando atenção para a filha da irmã. Segundo relato da vítima, sua irmã perturba
diariamente sua vida e de sua mãe que moram no mesmo pátio. A vítima optou por
representar posteriormente, por isso foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.



11 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS – 16º BPM 1ª CIA Guarapuava

No dia 13 jan. 21, às 02h32min no bairro dos Estados a solicitante de 55 anos, relatou que
ouviu barulhos sobre o telhado de sua residência, que ao verificar constatou uma pessoa
do sexo feminino sobre o telhado. Que tal pessoa informou ter caído de cima do telhado da
casa da vizinha. No local a pessoa de 23 anos, que estava no telhado, esta estava lúcida,
apresentava um corte no queixo e escoriações nos braços. Foi utilizada uma escada para
que a mesma descesse. Após descer passou a informar que tinha ido a uma conveniência
nas proximidades e ao voltar foi seguida por um individuo, que para escapar adentrou ao
pátio da sua casa que fica nos fundos do local onde caiu, que por ser terreno em desnível,
a cobertura do local onde caiu fica no nível do terreno de sua residência. No local também
foi constatado dano no telhado da casa onde ela caiu. Segundo Informações dos
moradores havia mais uma pessoa com ela, mas não foi possível ver quem era. Acionado o
SIATE que a conduziu para atendimento no UPA Batel.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

12 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - 16º BPM
1ª CIA – 5º PEL. - DPM CANDÓI

No dia 12 jan. 21, às 09h40min na Localidade Bebinha, a equipe recebeu uma solicitação
do Conselho Tutelar,sendo relatado que receberam uma Denúncia de que em um Sítio na
localidade da Bebinha teria uma Criança de 9 anos de idade que estaria com o rosto
queimado em virtude de ação humana, e que também teriam diversas armas no local.
Diante da denuncia a equipe deslocou até o referido local onde foi localizado inicialmente a
criança, sendo constatada a lesão no mesmo, as quais ele relatou que foram em virtude de
um fato ocorrido há alguns dias atrás. Após isso o pai, de 55 anos, foi localizado, o qual
relatou que a queimadura ocorreu domingo e que a vítima se queimou sozinho no momento
em que estava ateando fogo em pulgas. Indagado o pai a respeito das armas de fogo o
mesmo informou que na residência possuía uma pistola cal. 22 e uma carabina do mesmo
calibre, as quais foram localizadas no interior da residência, além de diversas munições do
calibre .22, .36 , .32 e .16. Questionado a ele se não possuía mais armas em virtude de
tantas munições, ele relatou que tinha mais uma espingarda cal .16, mas estava com seu
patrão de 68 anos, o qual levou a referida arma para reforma. Deslocado até a residência
do patrão, onde foi indagado a respeito de tal arma, momento em que confirmou o fato e
realizou a entrega voluntária da espingarda que estava em sua posse. Diante de tais fatos
o Conselho Tutelar encaminhou a criança para atendimento médico e a equipe policial
encaminhou os presos até Delegacia de Polícia Civil de Guarapuava para os demais
procedimentos.



13 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL 16º BPM - 2ª CIA – 3º PEL. DPM CANTA
GALO - PR.

No dia 12 jan. 21, às 17h30min no bairro Caçula, após informações, a equipe deslocou
onde residiria um homem o qual possuía em seu desfavor um mandado de prisão,
expedido pela Comarca de Cantagalo, com validade até 10 de novembro de 2021. Diante
da constatação fora dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a carceragem do
DEPEN de Cascavel – PR, para os procedimentos legais.

14 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS -16º BPM 3ª CIA –
MANOEL RIBAS - PR

No dia 12 jan. 21, às 20h no bairro Santa Rita segundo informação uma mulher de 23 anos,
e seu marido de 24 anos, estariam vendendo crack e cocaína na residência, havia outras
denúncias que o casal há meses Comercializa Entorpecentes, associados a um preso do
PCC. Assim por volta das 21h o comandante do DPM, RPA e ROTAM 3º Cia realizaram
abordagem nos suspeitos, os quais jogaram uma bolsa que verificado continha uma porção
de cocaína que pesou 5 gramas e após preparo (mistura) renderia média de 50 pinos, 08
pedras de crack prontas para venda e uma pedra maior que pesou 5 gramas e cortada em
pedras menores. Segundo a autora renderia média de 120 pedras. Foram apreendidos 2
aparelhos celulares, uma balança de precisão, papel alumínio utilizado para embalar droga
e certa quantia em dinheiro oriundos do tráfico. Os autores confessaram que a droga havia
chegado de Ivaiporã na mesma data por volta das 19h30 e por isso tinham vendido pouca
e estavam preparando, mas contaram ter vendido uma porção de cocaína para um vizinho
de 34 anos, sendo este abordado em sua casa e confirmado ser viciado e ter adquirido
cocaína nesta noite do referido casal. A droga não foi localizada pois já havia sido
consumida, sendo também conduzido a DP para declaração. Os autores, a droga e demais
objetos foram entregues na Delegacia de Manoel Ribas.

15 – FURTO SIMPLES – VEICULO - 16ºBPM - 2ª CIA – LARANJEIRAS DO SUL - PR.

No dia 12 jan. 21, às 22h50min no bairro São Francisco relata o Solicitante de 20 anos, que
seu veiculo VW Voyage cor Cinza, fora furtado da frente de sua residência. Foi informado
de que teria sido avistado terceiros e que os autores eram dois masculinos, porém sem
mais características, e evadiram-se sentido Br 277.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JAL
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