
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 17 de janeiro 2021 às 06h do dia 18 de janeiro 2021
(Domingo para Segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01 - POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO EM
GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 18 de janeir de 2021, às 2h40min, uma equipe da Rádio Patrulha, estava em

patrulhamento pela Rua dos Garis, Morro Alto, quando efetuou abordagem a um veículo

de cor prata o qual estava estacionado e em seu interior haviam duas pessoas do sexo

masculino. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com os abordados, porém em

busca veicular foi localizado no porta luvas do veículo uma munição calibre .22 picotada

porém não percutida. Diante dos fatos foi indagado ao homem de 25 anos, sobre a

munição, respondeu que não sabia. Deslocado até seu endereço e em contato com a sua

genitora, a qual franqueou a entrada da equipe no quarto do abordado. Foi localizado uma

espingarda calibre .22 sem numeração ou marca aparente com carregador. Diante dos

fatos foi dado voz de prisão ao homem e deslocado até a 14ª SDP para elaboração do

flagrante delito.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

02- CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL EM LARANJEIRAS DO SUL 16º BPM 2ª CIA.

Por volta das 14h20min do dia 17 de janeiro de 2021, no bairro Centro a equipe Rotam em

patrulhamento abordou um individuo de 19 anos e em consulta ao sistema foi constatado



em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Em revista pessoal foi localizado em

seu bolso um certa quantia de substancia análoga a maconha, onde pesado totalizou 2,4

gramas da substância. Deste modo o jovem e a maconha foram encaminhados para a 2ª

SDP para os procedimentos cabíveis.
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