
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 7 março de 2021 às 06h do dia 8 março de 2021 

 (Domingo para Segunda-feira) 

 
 
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO: 
 

1 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS -  
ASSOCIAREM-SE PARA A PRATICA DOS ARTS. 33, CAPUT E 1°, 34 E 36 
DESTA LEI  - CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO DE MENOR DE 
18 DEZOITO ANOS – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 

No dia 6 mar. 21., às 21h30min. Na Rua Miguel Bohomoletz, Vila Bela uma 

equipe policial, em patrulhamento, realizou abordagem a um indivíduo, 37 anos, 

com o qual, após revista pessoal, foi localizado em seu boné, 02  pedras de 

substância análoga a crack (0,3 gramas) e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro 

reais), sendo que após ser questionado, indicou o local onde havia comprado a 

referida droga, local este onde já era de conhecimento da equipe, que havia 

ocorrência de tráfico de drogas.  Ato contínuo, foi deslocado até o referido 

endereço e realizado abordagem a residência da frente, onde foi flagrado, um 

adolescente, 17 anos, que estava fracionando com uma gilete e embalando com 

papel-alumínio, certa quantia de substância análoga a crack (36 pedras, 

totalizando 5,1 gramas), sendo localizado ainda, 2 invólucros de substância 

análoga a  cocaína (0,8 gramas), em cima da cama  e com o adolescente, foi 

localizado a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), em cédulas 

diversas, sendo que na residência, havia mais R$ 62,65 (sessenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), em moedas, além de dois relógios de pulso e mais 

seis aparelhos celulares, de diversas marcas  Questionado sobre os ilícitos e os 

objetos, este informou, que o dinheiro, celulares e relógios,  eram decorrentes 

da venda de drogas,  que o restante dos entorpecentes, eram de propriedade de 

um homem de 22 anos, que reside no mesmo endereço, na casa dos fundos.  

De imediato foi realizado abordagem ao local citado, onde se encontravam o 

suposto autor, o qual usa tornozeleira eletrônica,  e sua esposa, 26 anos, sendo 



então realizado buscas no imóvel e no interior de uma " casinha " (banheiro 

improvisado), foi localizado uma bota de borracha, na qual continha 30 porções 

de substância análoga a maconha (189 gramas), embaladas em plásticos, 

prontas para o comércio. Que ainda durante diligências, nos fundos do endereço, 

em conversa com um casal de vizinhos, ele 31 anos, ela 25 anos, estes 

entregaram para a equipe, uma bolsa, na qual continha o montante de R$ 

9.123,00 (nove mil cento e vinte e três reais), em notas diversas, relatando que 

o referido dinheiro, pertencia a mulher abordada e que esta, havia pedido para 

que o guardasse. Questionado a mulher a respeito da procedência do dinheiro, 

este não soube informar, sendo que devido a situação de comércio de 

entorpecentes, constatado pela equipe, o montante foi apreendido. Ainda, após 

informação repassada, pelo adolescente, de que na residência de sua mãe, 

haveria mais drogas, foi deslocado até a Rua Eduardo Chaia, onde foi localizado 

dentro da máquina de lavar, na parte externa, uma sacola contendo duas 

balanças de precisão e a quantia de 388 gramas de substância análoga a 

maconha. Diante dos fatos o primeiro abordado foi encaminhado para confecção 

de Termo Circunstanciado pelas drogas para consumo pessoal. Foi dado voz de 

prisão ao casal, e então apreendido o adolescente, o qual foi acompanhado pelo 

seu padrasto, sendo todos encaminhados, juntamente com as drogas e demais 

objetos apreendidos, até a Delegacia, para procedimentos. 

 

 

2 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 07 mar. 21, às 12h.50min. Na  Rua Frei Caneca no bairro Santana, uma 

equipe em patrulhamento, visualizou uma pessoa em atitude suspeita, 

transitando na via supracitada, pois ao visualizar a viatura policial, o indivíduo, 

39 anos, mudou a direção em que transitava e tentou adentrar uma residência, 

porém estava com portão cadeado, diante da suspeição, a equipe então realizou 

a abordagem policial, sendo que em busca pessoal no abordado, nada de ilícito 

foi localizado, porém foi identificado em consulta operacional, via COPOM, foi 

constatado que possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, 

expedido pela Vara de Execuções Penais de Guarapuava, mandado este, 

referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de 



dinheiro e posse irregular de arma de fogo. Diante dos fatos, foi dado voz de 

prisão ao abordado e encaminhado até a carceragem da Delegacia.   

 
3 - AMEAÇA - INJÚRIA – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 07 mar. 21., às 13h.30min no bairro Morro Alto a solicitante, 28 anos, 

relatou que seus vizinhos, foram em frente da sua casa e proferiram ameaças a 

seu marido, 31 anos e que um deles, fez a menção de estar armado, com uma 

arma de fogo e que estaria em um veículo gol, de cor branca. Diante dos fatos, 

as equipes policiais em contato com a solicitante relatou, que os seus vizinhos 

estariam promovendo algazarras e com o som excessivamente alto, momento 

em que o seu marido, foi pedir para que os vizinhos abaixassem o volume do 

som e conversou com o proprietário, 29 anos, momento em que ele se negou a 

diminuir o volume do som e proferiu ameaças contra ele. Que em seguida, as 

outras pessoas que estavam na residência vieram até o local e proferiram várias 

ameaças contra ele e sua esposa além de palavras de baixo calão. Com a 

chegada das equipes, a solicitante e seu esposo, manifestaram o interesse na 

representação, contra seus vizinhos. Sendo feito a abordagem e identificados os 

quatro autores das ameaças. Diante dos fatos foram encaminhados as vítimas e 

os autores, até o cartório do termo circunstanciado, para a realização dos 

procedimentos cabíveis. 

 
4 - AMEAÇA   – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 07 mar. 21., às 14h.50min. Na Vila Carli uma equipe policial foi acionada, 

via COPOM, para atendimento de uma situação de ameaça. No local em contato 

com a solicitante, 45 anos, informou que um homem, 31 anos, foi até sua 

residência, de posse de um facão e de uma faca na cintura e fez ameaças, a 

solicitante e sua família, mostrando as armas e proferindo palavras de baixo 

calão. Este desentendimento se deu devido a uma discussão, por conta de uma 

casa, que está sendo construída, próximo ao endereço, a equipe realizou 

buscas, a fim de localizar as armas, sem êxito. Diante da intenção de 

representação da vítima, foram conduzidos, ambas as partes, para a realização 

do termo circunstanciado. 

 

 



OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
5 - INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA - PERTURBAÇÃO DA 
TRANQUILIDADE -   - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 07 mar. 21 às 04h.43min. Na Rua Francisco Míssino, Vila Bela uma 

equipe em patrulhamento, ouviu som excessivamente alto, sendo que ao 

aproximar-se, constatou que estava ocorrendo uma confraternização no 

endereço, com aproximadamente trinta pessoas, isso contrariando decreto 

governamental e medidas de segurança sanitária. Porém diante da situação e 

do efetivo policial reduzido e pela indisponibilidade de apoio policial no momento 

foi apenas efetuado contato com o proprietário da residência, 20 anos, o qual 

prontificou-se a acabar com a festa, solicitando para que todos os presentes se 

retirassem. Foi constatado ainda, que o som advinha de um automóvel o qual 

encontrava-se estacionado em frente a residência e foi desligado, assim que 

efetuado contato com o proprietário do imóvel, por fim efetuado a notificação 

pertinente ao veículo e confeccionado o boletim de ocorrência. 

 

6 – LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA 16 BPM 

1 CIA. 

 

Por volta das 18h30min do dia 7 de março de 2021 no Distrito Palmeirinha a 

equipe policial foi acionada para atender uma situação de lesão corporal - 

violência doméstica, onde o autor teria ateado fogo na residência. No local do 

fato foi entrado em contato com o solicitante, 30 anos, este relatou que estava 

na residência do convivente (40 anos) da sua mãe, quando seu irmão, 22 anos 

começou a agredir a cunhada do solicitante, sem motivos aparentes, lesionando-

a na face. O convivente da mãe do solicitante e do autor tentou intervir na briga, 

mas autor pegou um facão e começou a golpeá-lo, causando lesão na sua face 

e nas suas costas. O solicitante também tentou ajudar sua cunhada e o 

convivente de sua mãe, porém foi lesionado na mão pelo seu irmão. Após a briga 

o autor ateou fogo na casa em que estavam, do convivente de sua mãe, sendo 

esta toda destruída pelas chamas. No local compareceu a equipe do corpo de 

bombeiros, os quais apagaram o fogo e realizaram os procedimentos cabíveis. 

A equipe policial realizou buscas, no entanto não localizou o autor do fato. As 

partes foram orientadas quanto aos procedimentos. 



7 - LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA 16 BPM 

1 CIA. 

 

Por volta das 21h30min do dia 7 de março de 2021, na Vila Carli, a equipe foi 

acionada para verificar uma situação em que uma mulher havia sido agredida 

pelo seu companheiro. No local em contato com a solicitante, 27 anos, informou 

que foi agredida pelo seu companheiro, com socos e pontapés no crânio e face, 

resultando em hematomas. Foi realizado patrulhamento na tentativa de localizar 

o autor, porém sem êxito. Orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis. 

 

8- FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 16 BPM1 CIA. 

 

Por volta das 01h54min do dia 8 de março de 2021, no bairro Industrial, foi 

repassado por vizinhos que visualizaram uma pessoa em frente a uma loja em 

seguida saiu correndo com uma roçadeira na mão. A equipe no local fez contato 

com a proprietária, a qual foi avisada pelos vizinhos. A vítima informou que a 

porta foi arrombada e de seu interior foi subtraído uma roçadeira marca Lymus. 

Diante dos fatos realizado patrulhamento, porém sem êxito em localizar o autor. 

 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 
 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
9 -   APOIO A OUTROS ÓRGÃOS. - 16ºBPM 1ªCIA DPM Candói 
 
No dia 07 mar. 21 às 03h.30min. No Centro a equipe foi solicitada pelo motorista 

da ambulância deste município, relatando que teria um homem ferido e alterado, 

pedindo por socorro. A equipe deslocou para o local e constatou ser o pátio da 

Copel e que não era possível chegar até o referido homem, sendo necessário 

romper um cadeado do portão, com a ajuda dos bombeiros civis. Ao adentrar no 

pátio, foi visualizado duas pessoas do sexo masculino, 16 anos e 22 anos, os 

quais relataram, que escutaram o homem gritando, dentro do pátio e entraram 

para ajudar, disseram que o indivíduo estaria muito alterado, aparentemente 

tendo alucinações.  A equipe policial militar avistou o indivíduo, visualmente 

alterado, sob efeito de substâncias psicoativas, sendo necessário sua 



contenção, para colocá-lo na maca, para a segurança do mesmo e dos 

socorristas, sendo socorrido pela ambulância municipal e encaminhado até o 

hospital. No hospital foi possível identificar o homem de 27 anos. O médico 

plantonista, informou que o homem teria entrado em óbito, provavelmente por 

uma parada cárdio respiratória, sendo que o Hospital, acionaria os demais 

órgãos competentes.   

 
 
10 - ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE - 16ºBPM 3ªCIA DPM Laranjal/PR 
 
No dia 07 mar. 21 às 05h.00min.  Após receber uma ligação anônima, a qual 

relatava que uma mulher teria sido morta, a tiros na Rua Treze de Maio, Centro. 

A equipe deslocou até o endereço supracitado, onde encontrou uma mulher, 25 

anos, caída no asfalto. Um homem, 22 anos, relatou ser namorado da vítima e 

que ao desembarcarem do ônibus, que traz o pessoal do serviço, havia um 

homem, em uma motocicleta preta, esperando os mesmos e assim que 

desembarcaram, o homem abriu fogo contra ele e a vítima. O homem disse que 

conseguiu se esquivar e tentou puxar a vítima, porém ela foi atingida pelos tiros, 

não sabendo precisar quantos ao certo. Relatou ainda que a pessoa que efetuou 

os disparos, que teria quase certeza, se tratar do ex companheiro da vítima, 

devido as suas características físicas, porém, o atirador estava de capacete, 

fazendo com que o declarante não pudesse ter total certeza. A equipe então 

acionou o plantão do Posto de Saúde de Laranjal, o qual se fez presente e 

constatou que a vítima já estava sem vida. Diante dos fatos, a equipe acionou  

os órgãos competentes, que deram continuidade a situação. 

 
11 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM LARANJEIRAS DO SUL 

16 BPM 2 CIA. 

 

Por volta das 23h40min do dia 7 de março de 2021 na Vila São Miguel, 

Laranjeiras do Sul - PR uma equipe policial deslocou juntamente com a equipe 

do GDE da 2ª SDP, até a Vila São Miguel, onde denúncias anônimas davam 

conta que neste local estaria ocorrendo tráfico de drogas. Sendo abordado um 

homem em frente da residência o qual se identificou como proprietário, 

questionado se possuía algum produto ilícito no local, informou que tinha uma 

arma de fogo guardada em seu quarto. Foi localizada em meio a um colchão 



uma espingarda calibre .22, sem marca aparente, com o cano serrado. Diante 

do fato foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com a arma 

até a Delegacia para os procedimentos cabíveis. 

 

 

 
Guarapuava, 8 de março de 2021. 

 

 

 

Asp. Of. Yan Lucca Nunes Santos, 

OCS – 16º BPM 

 

 

 

 

Sd. Jennifer Agem Amaral de Lara 

Aux. de Comunicação Social – 16º BPM 


