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

PERÍODO: das 06h do dia 09 fevereiro 2021 às 06h do dia 10 fevereiro 2021
(domingo para segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA
No dia 09 de fev. 21, às 07h30min, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Imperial, Morro Alto, quando efetuou abordagem de um
homem de 31 anos, e em consulta foi constatado em desfavor o mandado de
prisão pelo crime previsto no art. 307 do CP. Diante do fato foi dada voz de prisão
ao abordado e encaminhado até o SECAT da 14ª SDP.
02 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS
ASSOCIAREM-SE PARA A PRÁTICA DOS ARTS. 33, CAPUT E 1°, 34 E 36
DESTA LEI CORROMPER / FACILITAR CORRUPÇÃO DE MENOR EM
GUARAPUAVA
No dia 09 de fev. 21, às 12h, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Antonio Jardim, Vila Carli, quando avistou um
adolescente (12 anos) saindo de um barraco em atitude suspeita, que ao
visualizar a viatura policial demonstrou nervosismo, colocando rapidamente as
mãos nos bolsos da blusa de moletom que vestia e mudou de direção, tentando
retornar para o interior do pátio do citado barraco, o que gerou suspeição por parte
da equipe, motivando assim a abordagem. Em busca pessoal foi localizado nos
bolsos de sua blusa dois tabletes de substância análoga a maconha,
posteriormente pesados somaram 762 gramas. Indagado o adolescente sobre os
ilícitos, este relatou que havia acabado de pegar com a um homem que estaria no
interior do barraco, que o pagaria o valor de R$ 20,00 para que o abordado
entregasse a droga para um outro homem na Avenida Aragão de Matos Leão, nas
proximidades do viaduto férreo. Diante dos fatos, foi realizada a abordagem no
referido barraco e abordado o referido homem (23 anos), em busca pessoal nada
de ilícito foi localizado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelos
crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor, sendo
encaminhado, juntamente com o adolescente e os ilícitos apreendidos, até a 14ª
SDP para procedimentos cabíveis. A mãe do apreendido acompanhou a equipe
até a 14ª SDP.

03 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
No dia 09 fev. 21., às 22h00min a equipe deslocou até a Rua Corumba, Industrial,
onde encontravam-se os patrulheiros de uma empresa de monitoramento, que
relataram que há dias notaram pessoas na tentativa de furto nas empresas, sendo
que na data de hoje (09/02/21), ao realizarem o patrulhamento, localizaram dois
homens (31 e 37 anos) em atitude suspeita, tentando efetuar o furto de fios
elétricos na via pública, utilizando um facão, causando dano na rede elétrica.
Diante dos fatos foi feita a condução dos autores até a 14º SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
No dia 09 de fev. 21, às 05h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até a Rua
Ernani Guarita Cartaxo, Alto da XV, para atender uma ocorrência de Furto
qualificado. No local, o solicitante de 26 anos relatou que estava dormindo quando
ouviu barulhos e então levantou para verificar e constatou que haviam furtado uma
TV, um vídeo game XBox, um notebook, cartões bancários e chaves de dois
veículos. Informou ainda que não havia conseguido visualizar os autores. Foi
realizado patrulhamento, porém sem êxito.
05 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA
No dia 09 fev. 21., às 21h32min a equipe policial deslocou até a Rua Visconde de
Guarapuava, Dos Estados, para prestar atendimento de ocorrência do tipo disparo
de arma de fogo, onde relatou a solicitante (45 anos) que estava chegando em
sua casa com seu namorado e perceberam que um veículo VW/Gol na cor cinza,
possivelmente ano 98, estava parado na Rua General Rondon, esquina com a rua
de sua casa, que quando se dirigiram para casa ouviram um disparo de arma de
fogo, e ao olhar perceberam que o condutor do veículo Gol estava com veículo em
movimento e efetuando disparos em direção a eles; ouviram dois disparos.
Informa a solicitante que o possível mandante seja decorrente de que a solicitante
não quis ter um relacionamento com o autor, que tal pessoa vem constantemente
lhe intimidando e forçando o relacionamento. Foram realizadas buscas, mas o
autor não foi localizado.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Não há.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
06 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
EM PRUDENTÓPOLIS
No dia 09 de fev. 21, às 12h, a equipe policial de Prudentópolis recebeu
informação da Polícia Militar de Ponta Grossa que teriam efetuado a prisão de um
homem de 33 anos, por estar portando uma arma de fogo, e que na sua
residência em Prudentópolis teriam mais armas de fogo. Diante dos fatos foi
deslocado até a residência do abordado na Rua Domingos Luiz de Oliveira, onde
a sua esposa franqueou a entrada da equipe, sendo localizada uma garrucha
calibre 22 com dois canos, marca Rossi, desmuniciada e uma espingarda calibre
20, dois canos, marca Boito, desmuniciada. Realizada a consulta das armas, não
sendo localizado registro no sistema. Ainda foram localizadas 27 munições de
calibre 22, 08 munições de calibre 44, 57 munições de calibre 38 e um cartucho de
calibre 12. Diante dos fatos foi deslocado a Delegacia de Polícia Civil aonde foi
feita a entrega das armas e munições.
07 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOFO/ ACESSÓRIO/ MUNIÇÃO/ DISPARO
DE ARMA DE FOGO/ EM LARANJEIRAS DO SUL
No dia 09 fev. 21, às 19h00min, a equipe policial recebeu informações que no bar
localizado na Rua General Osório, s/n, Baroni, teriam ocorridos dois disparos de
arma de fogo em via pública. Ao se aproximar do local, foi visualizado um
correndo para os fundos do estabelecimento e que este indivíduo jogou um objeto.
Após ser realizada a abordagem do homem de 36 anos, foram localizadas em seu
bolso 05 munições intactas calibre .38. Em buscas no local onde ele havia
dispensado o objeto, foi localizado um revólver calibre .38, marca Taurus, estando
carregado com 06 munições intactas calibre .38, ao lado da arma foram
localizados 02 estojos deflagrados de calibre .38. Diante do fato, foi dada voz de
prisão ao autor e encaminhado até a 2ª SDP para os procedimentos cabíveis.
08 – LESÃO CORPORAL GRAVE/ DISPARO DE ARMA DE FOGO EM
LARANJEIRAS DO SUL
No dia 09 fev. 21, às 21h00min, a equipe policial deslocou até a Rua Tenente
Eugênio Martins, Monte Castelo, para prestar atendimento de ocorrências do tipo
lesão corporal e disparo de arma de fogo. Segundo informações, no referido
endereço teriam efetuado disparos de arma de fogo e haveria uma pessoa ferida.
Ao chegar no local, a equipe fez contato com o solicitante de 51 anos, o qual
passou a relatar que estava na casa de um casal, sendo ele com 38 anos e ela
com 37 anos, que em determinado momento a mulher chamou o esposo para irem
até o outro lado da rua para buscar verduras, onde estes possuem outra
residência. Segundo o solicitante, quando o casal estava no pátio da residência,
foi ouvido 02 (dois) disparos de arma de fogo vindos de uma área de vegetação
que fica atrás da residência, e logo na sequência foram ouvidos mais 09 (nove)
disparos de arma de fogo. Após os disparos, foi constatado que a mulher havia
sido atingida, sendo então conduzida até o hospital. Questionado o solicitante se

viu quem efetuou os disparos, este informou que não, pois o local onde o atirador
estava era muito escuro. Após buscas, foram localizados 11 (onze) estojos
deflagrados de calibre.380, os quais estavam em frente a residência onde a vítima
foi ferida, sendo isolado o local e acionado a Polícia Civil, que fez o recolhimento
dos estojos. No hospital, o esposo da vítima relatou que o autor estava de touca
estilo “balaclava”, e que não conseguiu ver quem era, e que o local que o atirador
estava era escuro, não sabendo precisar a quantidade exata de disparos
realizados. Não foi possível falar com a vítima.
09 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM NOVA LARANJEIRAS
No dia 09 fev. 21, às 16h45min, a equipe policial deslocou até a BR-277, em apoio
a equipe PRF, onde esta relatou que realizou a tentativa de abordagem a um
veículo Vectra de cor verde; que o referido veículo teria se evadido da abordagem
e em seguida precipitado de um barranco próximo ao local da abordagem; que o
condutor trajava calça jeans e camiseta preta e adentrou a uma propriedade rural,
ocultando-se em meio a mata. Foram realizadas buscas, porém sem êxito na
localização do possível autor. Segundo informações da PRF, após buscas no
veículo, foi apreendido em seu interior dois coletes balísticos similares ao da
polícia civil, uma arma de fogo 9 mm, uma arma para air soft e um giro flex.
10 – ABORDAGEM A SUSPEITOS/ APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM NOVA
LARANJEIRAS
No dia 10 fev. 21, às 21h30min, em ato contínuo ao apoio à equipe da PRF, a
equipe obteve novas informações de que o suspeito teria saído da mata próximo
ao local da tentativa de abordagem e teria seguido sentido BR-277, e estaria em
um posto. No posto foi realizada a abordagem do suspeito, sendo que suas vestes
possuíam as mesmas características das do suspeito e estavam sujas, calças
molhadas até a altura dos joelhos e calçados completamente molhados. Indagado
o suspeito sobre o porquê daquelas condições, este respondeu que estava de
passagem pela BR-277, sentido Laranjeiras do Sul, com sua namorada e que
próximo a aldeia indígena discutiram e que ela o teria abandonado na rodovia e
que em seguida seguiu até o posto para realizar uma ligação para que sua família
o buscasse. A equipe então fez contato com funcionários do posto, aos quais
relataram que o suspeito deu outra versão. Diante dos fatos, foi conduzido até a
sede da 2ª CIA PM e feito contato com a equipe da PRF que compareceu na Cia e
reconheceu o suspeito. Diante do exposto o suspeito foi encaminhado até a 2ª
SDP para providências.
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