POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 25 fevereiro 2021 às 06h do dia 26 fevereiro 2021
(Quinta-feira para Sexta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 13h30min, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Bela Floresta, Industrial, quando visualizaram duas pessoas,
sendo que uma delas do sexo masculino trajando calça jeans, camiseta preta e boné
com uma mochila nas costas, estava em cima de uma bicicleta e ao avistar a viatura
policial evadiu-se tomando rumo ignorado. Diante do exposto, foi dado voz de
abordagem a pessoa posteriormente identificada como um indivíduo do sexo masculino,
de 33 anos de idade, o qual não acatou as ordens legais evadindo-se para o interior da
residência, sendo acompanhado pela equipe que visualizou ele dispensando pela janela
uma pochete na cor preta e cinza. Após o fato, foi logrado êxito na abordagem, e em
busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Em buscas no terreno vizinho foi localizado a
citada pochete e em seu interior foram localizados três frascos plásticos, sendo que no
interior de um deles foram localizadas 05 (cinco) buchas de substância análoga a
cocaína que posteriormente pesadas somou a quantia de 3,4 gramas, em um outro pote
foram localizadas 177 (cento e setenta e sete) pedras de substância análoga a crack,
embaladas em papel alumínio prontas para a comercialização, pesadas somando 34
gramas e em outro pote foram localizadas 4 (quatro) invólucros maiores de substância
análoga a crack, ainda não fracionadas, embaladas em plástico filme, posteriormente
pesadas somando 20(vinte) gramas. Localizado também no interior da pochete certa
quantia em dinheiro, em cédulas de dinheiro trocado, característico da venda de
entorpecente, além de um cartão magnético e uma balança de precisão marca Diamond.
Diante dos fatos foi efetuado busca na residência e localizado na estante da sala mais
certa quantia em dinheiro, sendo também diversas notas de dinheiro trocado
característico da venda de entorpecentes. Após levantamento de informações foi obtido
a informação de que o abordado homiziaria os ilícitos ainda não fracionados em um
terreno em frente a sua residência e constatado ainda que a esposa do abordado, uma
Sra de 24 anos de idade, também realizava a comercialização de entorpecentes, a qual
se fazia presente no local, indagada se possuía em suas vestes algum ilícito relatou
que não, porém entregou para a equipe policial uma certa quantia em dinheiro, que
estava no bolso de trás de seu calção, sendo também diversas notas de dinheiro
trocado. Efetuado buscas no terreno em frente ao local abordado e localizado em um
buraco coberto por folhas, duas sacolas plásticas, sendo uma na cor amarela, que
continha em seu interior um tablete de substância análoga a maconha ainda não
fracionada posteriormente pesada obtendo como resultado 503(quinhentas e três)
gramas, na sacola da cor preta, foram localizadas 09 (nove) buchas da mesma
substância porém já fracionadas e embaladas em plástico preto, prontas para a
comercialização posteriormente pesada obtendo como resultado 192(cento e noventa e
duas) gramas. A equipe solicitou apoio da equipe Operações com Cães, onde foi
efetuado buscas no terreno baldio com o uso do cão, porém não foi localizado mais
nenhum ilícito. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos abordados pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, e apreendido com eles dois aparelhos
celulares os quais podem conter informações referentes ao comércio de entorpecentes,
sendo conduzidos a 14ª SDP para as devidas providências.

02 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 23h40min, a equipe enquanto realizava atendimento
a um acidente de trânsito conforme visualizou um veículo Honda Civic de cor prata o
qual transitava em alta velocidade, incompatível com a via, a equipe deslocou em
acompanhamento ao veículo, utilizando de sinais luminosos e sirene (giroflex) porém o
mesmo não acatou abordagem policial, sendo que nos cruzamentos da Avenida Prefeito
Moacir J. Silvestre com Rua Brigadeiro Rocha e Azevedo Portugal o mesmo avançou o
sinal vermelho dos semáforos gerando risco a outros usuários da via. Realizado
acompanhamento ao referido veículo e logrado êxito na abordagem na Avenida Manoel
Ribas, onde após realizar busca pessoal nos ocupantes e interior do veículo nada de
ilícito localizado. Identificado o condutor de 22 anos de idade, o qual apresentava
visíveis sinais de embriaguez como: forte odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada,
sendo este convidado a realizar o teste estilométrico, que obteve o valor aferido de 0,35
MG/L. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao condutor, orientado o mesmo quanto
aos seus direitos constitucionais. Realizado consulta operacional foi constatado que o
veículo encontra-se em situação regular, sendo este liberado a outro masculino, de 24
anos de idade.
03 – AMEAÇA/ INJÚRIA EM GUARAPUAVA – PR
No dia 26 de fevereiro de 2021, às 00h10min, a equipe policial deslocou até a até a Rua
Padre Honorino João Muraro, Vila Carli, para prestar atendimento a uma ocorrência de
roubo, onde o solicitante de 20 anos de idade, o qual é vigilante de uma empresa do
local, relatou que 3 (três) indivíduos teriam ameaçado o mesmo, e tentado roubar sua
motocicleta, e que após o fato pediu ajuda para os demais vigilantes da empresa, onde
com auxílio de populares teriam obtido êxito em conter um dos autores. No local a
equipe constatou que a pessoa posteriormente identificada como um adolescente, de 16
anos de idade, se encontrava caído no chão com diversas lesões e reclamando que teria
sofrido um golpe na cabeça com um pedaço de pau, informando que as agressões
teriam sido realizadas por uma pessoa, o qual é morador da Vila Carli, não sabendo
informar maiores detalhes. Em conversa com o solicitante, o mesmo deu um novo relato,
informando para equipe que estaria “patrulhando”, quando 3 (três) indivíduos
começaram a mexer com ele e ameaçá-lo, o mesmo relatou que nesse momento desceu
de sua motocicleta e correu, para evitar ser agredido, quando um dos individuou pegou a
motocicleta e saiu com ela, não sabendo informar características do autor, sendo que o
patrulheiro ao retornar no local, populares que estariam próximo do fato, informaram que
a motocicleta dele estaria na esquina e que os demais patrulheiros e populares
localizaram 1 (um) dos indivíduos, conseguindo contê-lo. Diante dos fatos foi deslocado
até a UPA para atendimento médico ao adolescente, o qual após ser liberado pelo
médico foi conduzido juntamente com as partes até a 14ª SDP para os procedimentos
cabíveis.
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 26 de fevereiro de 202,1 às 00h53min, a equipe policial deslocou até a BR 277,
Jardim das Américas, para prestar atendimento de ocorrência de furto. A equipe deu
atendimento a situação furto que teria acontecido em um estabelecimento comercial na
região, onde um individuo fazendo uso de força física (chute) arrombou a porta de
acesso do estabelecimento, do interior subtraiu um aparelho celular e certa quantia de
dinheiro em moedas. No local encontrava-se o proprietário e dois vigilantes da empresa,
os quais relataram terem ouvido barulhos no interior do estabelecimento, em um primeiro
momento foi verificado o local, não sendo localizado ninguém no interior. A equipe
confeccionou o boletim de ocorrência e orientou os procedimentos a serem tomados.
Algum tempo depois da equipe ter saído do local foi novamente acionada via 190, para
que retornasse no local, pois os vigilantes haviam detido um individuo que
possivelmente seria o autor do furto. No local foi abordado e identificado o adolescente,
de 17 anos de idade, o qual foi detido pelos vigilantes no momento em que este saia dos
fundos do estabelecimento comercial, de posse de um motosserra. Este ainda estava

usando um avental com a identificação do estabelecimento. Indagado o mesmo sobre o
motosserra disse ter pego de um outro individuo qual o nome disse não saber, que só
conhece de vista, que possivelmente este mora na região rocio nas proximidades do
canil municipal, também afirmou que quem teria efetuado o furto do estabelecimento
seria esta pessoa, que ele somente ira vender o motosserra. Porém ao ser verificado o
sistema de câmeras do local foi possível ver imagens do adolescente no interior do pátio
do estabelecimento no momento em ele invadiu um vestiário e saiu usando o avental e
de posse do motosserra, constatou-se que o mesmo havia escalado o muro dos fundos
para acessar o interior das dependências do estabelecimento. Efetuado buscas nas
redondezas com o objetivo de localizar o outro individuo envolvido, porém sem êxito,
feito contato com a irmã do detido para que esta acompanhasse o mesmo ate a 14ª
SDP, esta se negou dizendo que não era problema dela e que tinha duas crianças
pequenas para cuidar. O adolescente foi conduzido até a 14ª SDP, onde foi acionado o
Conselho Tutelar.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
05 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 14h40min, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou
até a Rua Afonso Botelho, Trianon, para prestar apoio a Secretaria de Meio Ambiente
Municipal. No local em contato com a senhora a médica veterinária e responsável
técnica do local, essa passou a relatar que o órgão recebeu denúncias de que no
referido local havia um cão sofrendo maus tratos. O animal estava no interior do imóvel
e apresentava sinais de maus tratos e não havia ninguém residindo no local. Conforme
relatos da vizinhança, esporadicamente o proprietário comparece ao local. A solicitante
juntamente com uma equipe do Canil Municipal efetuou o recolhimento do animal,
retirando-o por uma fresta que havia na grade do imóvel.
06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 18h45min, a equipe policial deslocou até a Rua União
da Vitória, Vila Bela, para prestar atendimento a uma ocorrência de descumprimento de
medida protetiva. Nesta data em complemento a um Boletim registrado anteriormente, a
equipe CPU, deslocou até a delegacia de polícia, onde a Sra. de 30 anos de idade,
relatou que seu ex convivente, o Sr. de 38 anos de idade, para o qual possui a medida
protetiva de urgência, está ameaçando a solicitante de forma contínua através de
mensagens por aplicativo Whatsapp, com áudios e ligações afirmando que vai mata-la, e
que em caso de denúncia as autoridades policiais ele não irá se entregar e buscará um
confronto armado contra os policiais para que não seja preso. A solicitante também
relatou que o ex-convivente ficou com seus filhos, para os quais age de forma a realizar
alienação parental, induzindo as crianças a desrespeitarem e desfazerem o vínculo
maternal, relatou também que ele possui várias passagens policiais por porte de arma e
disparo de arma de fogo e que este costumeiramente possui arma de fogo, e que na
data de hoje de forma arbitraria para chantagear um possível retorno da ofendida ao
relacionamento se recusou a entregar os filhos para ela.
Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamentos, porém não localizou o Sr. de 38
anos, sendo orientada a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis, e escoltada até
um local seguro de sua preferência
07 – ROUBO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 22h33min, a equipe policial deslocou até a Avenida
Vereador Serafim Ribas, Boqueirão, para prestar atendimento de ocorrência de roubo.
Relata o solicitante de 24 anos de idade, que transitava a pé com sua namorada,
quando nas proximidades da lagoa dourada, foram abordados por 02(dois) indivíduos,
sendo um alto, magro que usava jaqueta nas cores branco com vermelho, este estava
de posse de uma arma de fogo tipo pistola e outro usava blusa de moletom na cor cinza,
que os indivíduos fazendo uso de arma e sob ameaça roubaram o aparelho celular do
solicitante e também o de sua namorada, sendo ambos da marca Sansung. Após
evadiram-se tomando rumo ignorado. Orientado quanto as medidas cabíveis.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 22h00min, a equipe policial deslocou até a Av. Moacir
Júlio Silvestre, para prestar atendimento de ocorrência de atendimento de acidente de
trânsito. De acordo com informações obtidas no local o V1 Toyota/ Hilux conduzida por
um Senhor de 18 anos de idade, devidamente habilitado e o V2 Yamaha/YZF R3 sem
placa de identificação, conduzida por um Senhor de 26 anos de idade, devidamente
habilitado. Os quais transitavam pela mesma via mesmo sentido Av. Moacir Júlio
Silvestre quando em envolveram-se em um abalroamento lateral. Do evento houve
danos materiais em ambos os veículos, e ferimentos no condutor da motocicleta que
recebeu o primeiro atendimento no local pelo SAMU e posteriormente foi encaminhado a
UPA Batel para maiores cuidados. Veículos com a documentação regular conforme
consulta via COPOM, a Hilux foi liberada no local e a motocicleta ficou sob a
responsabilidade de um terceiro.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
09 – DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL EM FOZ DO JORDÃO – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 15h00min, a equipe recebeu ligação anônima de que
na AV. Morro Verde, centro, teria um indivíduo em atitude suspeita o qual usava toca de
lã, calção e camisa preta. Diante de tal informação, foi deslocado até o local, sendo
logrado êxito na abordagem do suspeito, sendo a pessoa do sexo masculino, de 32
anos de idade, o qual caminhava na Rua sentido praça municipal. Após realizar buscas
pessoais foi localizada certa quantidade de substância análoga a maconha, que após
pesada totalizou 28(vinte e oito) gramas. Perguntado ao abordado qual seria a origem
de tal substância, em um primeiro momento ele disse que teria comprado de um “nóia”
na praça, o qual não sabia quem era e nem onde morava que era apenas para consumo
próprio e que não era traficante, após ser indagado novamente o mesmo disse que tinha
plantado em sua casa alguns pés de maconha, mas que já tinha consumido, e que se a
equipe fizesse questão, poderia ir à sua casa para ver que não tinha nada. Diante dos
fatos foi deslocado até a residência do mesmo, na Rua Itália, Vila Copel, no Município de
Reserva do Iguaçu, sendo localizados apenas alguns vasos de plantas vazios, e nada
de ilícito foi encontrado. Posteriormente foi deslocado até o DPM de Foz do Jordão para
lavratura do TC e demais procedimentos.
10 – ROUBO EM PRUDENTÓPOLIS - PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 18h00min, a equipe policial em deslocamento até a
Comunidade de Barra Bonita, a onde segundo informações um Senhor, de 51 anos de
idade, havia efetuado disparos de arma de fogo em direção ao Senhor de 31 anos de
idade. No local em contato com o Sr de 31 anos, este relatou que possui um
desentendimento com o Sr de 51 anos, já a anos por motivo de divisa de terras e que
nesta data quando estava em sua lavoura ouviu disparos de arma de fogo e conseguiu
visualizar o Sr de 51 anos se evadindo do local, relatou que foram vários disparos mas
que não foi alvejado por nenhum, que estava junto com seu cunhado de 24 anos de
idade, o qual presenciou os disparos, relatou ainda que no local não conseguiu
identificar a onde tais disparos teriam alvejado algo, e também que no local não existiam
cápsulas das munições. Relatou que o Sr de 51 anos se evadiu do local em uma
motocicleta branca. A equipe deslocou ate a residência do Sr de 51 anos, e entrou em
contato com a esposa do mesmo, a qual relatou a equipe que ouviu os disparos de arma
de fogo e que após tal fato, o Sr de 51 anos veio até a casa, apanhou a documentação
pessoal e se evadiu não falando para a mesma para onde iria. Efetuado diversos
patrulhamentos por tal comunidade, porém a equipe não conseguiu localizar o autor dos
disparos sendo registrado tal boletim e orientado as vítimas quanto aos procedimentos
cabíveis.
11 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PRUDENTÓPOLIS – PR

No dia 25 de fevereiro de 2021, às 19h20min, a equipe policial em patrulhamento rural,
realizou abordagem de um transeunte em atitude suspeita na BR-373, sendo identificado
como um Senhor de 52 anos de idade, em busca pessoal nada de ilícito foi localizado,
porém consta em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução
Prudentópolis, pelo crime previsto no art. 129 do Código Penal – Lesão Corporal/
Violência doméstica e familiar. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e foi conduzido à
carceragem da cadeia pública de Prudentópolis para os procedimentos cabíveis.
12 – POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO
RESTRITO/ ACHADO DE OBJETO EM GUARA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 15h30min, a equipe policial deslocou até a BR-277,
para prestar atendimento de ocorrência de corte de árvore em floresta de preservação.
Relata o solicitante, um Senhor de 36 anos de idade, que o funcionário de um outro
senhor, anda armado e está cortando árvores nativas (pinheiro e imbuia) da área que
pertence ao seu patrão. O mesmo relata que a área está com interdito proibitório, e já
com a reintegração de posse ganha pelo seu patrão. A equipe deslocou até local, e
encontrou uma rancho o qual segundo o solicitante pertence aos invasores, a equipe
adentrou ao rancho o qual estava aberto e localizou uma espingarda sem marca
aparentemente calibre 36, estojo com espoletas, estojo com pólvora, estojo com
chumbos e 5 munições calibre .22. Porém ninguém foi localizado, a equipe fez a entrega
dos objetos a 14º SDP. A equipe encontrou também alguns palanques de imbuia, que
aparentemente teria sido cortado recentemente.
13 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR EM GUARA – PR
No dia 25 de fevereiro de 2021, às 19h50min, a equipe policial deslocou até a Estrada
Principal do Assentamento José Dias, para prestar atendimento de ocorrência de lesão
corporal violência doméstica. Relata o solicitante um Senhor de 44 anos de idade, que
seu filho de 23 anos de idade, ao chegar do serviço, começou a discutir com sua
amasia, a Senhora 30 anos de idade. Que tal fato ocorreu após a Senhora de 30 anos
ver em seu celular algumas mensagens de “paqueras”, sendo que seu filho começou
agredir sua amasia com socos, e um deles acertou seu rosto na altura do olho direito,
causando inchaço. Em seguida a Sra fugiu para casa de familiares. Sendo que o Senhor
de 23 anos ameaçou até o seu pai de morte. Ele estava de posse de uma foice
ameaçando seus familiares e a sua amasia. Com a chegada da equipe, o Senhor de 23
anos, estava em frente a sua casa, sentado em um sofá na área externa e ao perceber a
chegada da equipe policial o mesmo entrou para a residência, porém foi abordado e
atendeu todas as ordens policiais, sua amásia ao chegar próximo a equipe sentiu medo
em falar que foi agredida, porém estava com o olho inchado, e ao ser questionada sobre
o inchaço, a mesma relatou que foi o soco que levou de seu esposo, relatando ainda
que é a terceira vez que o casal briga e ela apanha, porém diz querer a separação e
ajuda da assistência social para poder sair da casa com seus dois filhos. Diante dos
fatos a Senhora de 30 anos acompanhou a equipe até a 14º SDP. A equipe deu voz de
prisão ao Sr de 23 anos, o qual foi encaminhado a 14º SDP.
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