
 POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 01 março 2021 às 06h do dia 02 fevereiro 2021 

 (Segunda para Terça- feira) 

 

OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 

Por volta das 06h30min do dia 01 de março de 2021, equipe da rádio patrulha estava em 
patrulhamento pela Rua Ipe, Industrial, quando efetuou abordagem à um homem, 20 anos. 
Em consulta foi constatado que o abordado possuía em seu desfavor um mandado de prisão 
pelo crime previsto no art. 33 tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e 
entregue no secat da 14ª SDP.  
 

02 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA 

Por volta das 08h30min do dia 01 de março de 2021, equipes da rádio patrulha deslocaram 
até a Av. Mary Thompson Milazzo, Estrada do Rocio, após informações de que um homem, 
53 anos, estaria comercializando drogas e armas de fogo e que seria o fornecedor dos 
entorpecentes apreendidos em uma festa rave em data de 27/02/2021. No local entrado em 
contato com a Sra, 30 anos, filha do denunciado, relatou para as equipes que reside com 
seu genitor, porém ele não estava na residência. Franqueou a entrada das equipes, sendo 
localizado, 5 cartuchos de espingarda calibre 28, e uma espingarda calibre 28 sem marca ou 
numeração aparente, desmuniciada. Diante dos fatos foi qualificada como testemunha a Sra. 
e encaminhada a arma de fogo e munições até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.  
 

03 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA 

Por volta das 11h45min do dia 01 de março de 2021, uma equipe da rádio patrulha estava 
em patrulhamento pela Rua XV de Novembro, Boqueirão, quando efetuou abordagem ao 
adolescente, 14 anos, o qual ao avistar a viatura dispensou na via um frasco plástico 
posteriormente localizado, e em seu interior continha 41 pedras de substância análoga a 
crack, todas embaladas em papel alumínio.  Em busca pessoal foi localizado certa quantia 
em dinheiro. Indagado o quanto aos ilícitos, relatou que estava efetuando a venda em via 
pública a aproximadamente 30 dias. Diante dos fatos foi entrado em contato com a mãe do 
adolescente, que acompanhou a equipe até a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.  
 
04 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA  

Por volta das 15h15min do dia 01 de março de 2021, uma equipe da rádio patrulha estava 
em patrulhamento pela Av. Aragão de Matos Leão, Alto Cascavel, quando efetuou 
abordagem à um homem, 25 anos. Em consulta foi constatado um mandado de prisão em 
seu desfavor pelo crime previsto no art. 21 do código penal. Diante dos fatos foi dado voz de 
prisão e entregue no secat da 14ª SDP.  
 

05 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA 

Por volta das 17h40min do dia 01 de março de 2021, a equipe Choque através de 
informações deslocou até a Rua dos Cadastradores, Morro Alto, onde os moradores, um 
homem 35 anos, e uma mulher, 21 anos, estariam comercializando drogas, a equipe realizou 
abordagem de uma pessoa que estava na frente da residência, feito revista, nada de ilícito 
encontrado, na residência foi abordado os moradores foi localizado um pedaço de maconha 
e um invólucro de plástico contendo maconha totalizando, 71 gramas, foi encontrado uma 
bucha de cocaína totalizando 9,2 gramas, a qual estavam divididas em duas porções grandes 
ainda não preparadas para venda, sendo que após fracionadas renderia em torno de trinta 



porções, o casal assumiu serem proprietários dos entorpecentes, diante dos fatos foi dada 
voz de prisão e conduzidos até a 14ª SDP juntamente com a droga apreendida.  
 

06 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA  
Por volta das 21h00min, do dia 01 de março de 2021,  a equipe Rotam através de 
informações que na Rua Antonio Carlos Cunico, Vila Bela, estaria ocorrendo a venda de 
crack. Durante patrulhamento, foi visualizado um indivíduo, 49 anos, sendo visualizado que 
ele estaria trocando alguma coisa com o individuo que estava para dentro do portão, 38 anos. 
A equipe procedeu a abordagem, e ao dar voz de abordagem aos dois indivíduos,  o homem, 
38 anos desobedeceu ordem legal, e empreendeu fuga para o interior da residência, sendo 
acompanhado e alcançado, investiu contra os policiais, onde foi necessário o emprego de 
força fisica, para conter. Durante a fuga, ele dispensou um celular, certa quantia em dinheiro 
e um frasco plástico com vinte e duas pedras de crack (2,7 gr), já embaladas em papel 
alumínio. Com o outro abordado foi localizado uma pedra de crack (0,2 gr). Diante dos fatos 
foi dada voz de prisão aos abordados, sendo estes encaminhados até a 14ª SDP, onde foram 
entregues com os ilícitos localizados.  
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
07 – DANO EM GUARAPUAVA  

Por volta das 10h00min, do dia 01 de março de 2021 uma equipe da rádio patrulha deslocou 
até a Rua Dourados, Industrial, no local relatou a solicitante, 52 anos, que chegou para 
trabalhar e constatou que uma das janelas estava danificada e que provavelmente teria sido 
para furtar o estabelecimento. Coube orientações.  
 

08 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 
Por volta das 22h40min do dia 01 de março de 2021, uma equipe deslocou até a UBS 
Primavera, onde deu entrada para atendimento médico um homem, 19 anos, o qual foi vítima 
de lesão corporal por arma branca. No local conversando ele, relatou que estava transitando 
na Avenida Ivo Carli, momento em que quatro pessoas saíram de um veículo Fiat Palio e 
começaram a agredi-lo, vindo a esfaqueá-lo nas mãos, braços e cabeça e se evadiram do 
local. Ele conseguiu correr e pedir socorro. Relatou ainda que não conhece os autores. O 
mesmo foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospital 
são vicente. Orientado os familiares quanto aos procedimentos cabíveis.  
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar 

 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
09 – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE / DESOBEDIÊNCIA / AMEAÇA / 
RESISTÊNCIA EM RESERVA DO IGUAÇU  
Por volta das 00h00min do dia 02 de março de 2021, no local relataram que pessoas estariam 
gritando e brigando em uma residência. A equipe deslocou ao local, Rua Antenor Caldas, 
onde foi informada que um dos envolvidos havia saído do local e ido até o posto de saúde 
pois havia cortado o braço em um vidro. Ato contínuo, a equipe realizou patrulhamento onde 
abordou um indivíduo, onde o mesmo informou que seu irmão, 16 anos, era o ferido estava 
embriagado e havia se cortado. Em deslocamento até o posto de saúde a equipe avistou o 
adolescente, sendo realizada abordagem, o qual não acatou e ainda fazendo ameaça contra 
o policial, sendo então dado voz de prisão ao mesmo, sendo que este resistiu, sendo 
necessário uso progressivo de força para imobilização, sendo apreendido e conduzido a 
Delegacia de Polícia Civil de Pinhão acompanhado de seu irmão para os demais 
procedimentos.  
 

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DGB



 


