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

PERÍODO: das 06h do dia 17 fevereiro 2021 às 06h do dia 18 fevereiro 2021
(Quarta-feira para Quinta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 16h, uma equipe da rádio patrulha estava
em patrulhamento pela Rua Ana Luiza Pielak, Industrial, quando avistou uma pessoa do
sexo masculino, de 30 anos de idade, o qual havia se evadido a algumas horas do
sistema prisional. Efetuado abordagem e em conversa com indivíduo, este relatou que
havia fugido do canteiro de obras no qual trabalha, juntamente com outro interno. Feito
consulta via SESP/intranet e constatado que o homem possuía em seu desfavor um
mandado de prisão com validade até 22/04/2032, pelo crime previsto no art. 157 do CP,
sendo que diante dos fatos o homem foi conduzido até a 14ª SDP e entregue no Secat.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS/ ASSOCIAREMSE PARA A PRÁTICA DOS ARTS. 33, CAPUT E 1°, 34 E 36 DESTA LEI /
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – SEM ILICITUDE EM GUARAPUAVA – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, às 16h30min, a equipe policial durante patrulhamento
pela Rua Roraima, avistou um veículo Renault Sandero, de cor branca, os ocupantes do
veículo ao perceberem a viatura policial demonstraram nervosismo diante da suspeição
foi realizado abordagem do veículo, o qual e utilizado como UBER, no momento do
desembarque o passageiro, de 24 anos de idade, que estava no banco da frente,
arremessou uma sacola de plástico, a qual veio a cair em cima do telhado da uma
residência, a equipe apanhou a sacola a qual estava com substância análoga a crack
pesando 153 gramas que fracionadas para a comercialização totalizando
aproximadamente 500 pedras, e mais 30 gramas de cocaína, a qual rende em media 60
buchas, identificado os demais abordados como sendo as pessoas de nome, sendo um
homem de 29 anos de idade e o outro de 19 anos de idade, os quais são proprietários
dos entorpecentes. Através de levantamento e informações o jovem de 19 anos de
idade, era responsável por guardar as drogas, para serem comercializadas nas
proximidades do parque do lago pelos abordados. Em continuidade a ocorrência, foi
deslocado até a residência dos abordados, sendo que na casa do jovem de 19 anos de
idade, foi localizado 2 pés de maconha plantado em potes. Em consulta via SESP/
Intranet, foi constatado que o jovem de 27 anos possuía dois mandados de prisão em
seu desfavor. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos e conduzidos ate a
14ª SDP com as drogas apreendidas, o motorista do UBER foi liberado no local da
abordagem.
03 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA/ DIRIGIR VEICULO SEM CNH EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, às 17h50min, a equipe policial deslocou até a Rua
Padre Ivo Petri, Vila Carli. No local foi prestado atendimento a um acidente de trânsito

tipo choque, onde o V-1 GM Monza o qual era conduzido por um Senhor de 49 anos de
idade, que trafegava pela referida via sentido Paz e Bem/Bonsucesso, quando veio a
perder o controle da direção do veículo vindo a colidir contra o V-2, um VW Gol, o qual
encontrava-se devidamente estacionado sob a responsabilidade de uma Senhora de 44
anos de idade; em ato contínuo o condutor do V-1 empreendeu fuga a pé, sendo
acompanhado e contido por uma terceira pessoa, um masculino de 29 anos de idade,
nas proximidades do Colégio Domingos Sávio, o qual em sequencia entrou em contato
com o 190. A equipe constatou que o condutor do V-1 apresentava visíveis sinais de
embriaguez como: forte odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, cambaleante, sendo
então este convidado a realizar o teste estilométrico, onde obteve o resultado aferido de
1,03 mg/l, e em consulta operacional foi constatado que o condutor encontra-se com a
CNH suspensa (pendente de realizar curso de reciclagem) e que seu veículo GM Monza
encontra-se com débitos de licenciamento, sendo que este foi notificado e liberado a
uma pessoa habilitada. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao Senhor de 49 anos,
motorista do V-1, orientado o mesmo quanto aos seus direitos constitucionais e
encaminhado a 14º SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 - FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, às 14h20min, uma equipe da rádio patrulha deslocou até
Penitenciária Estadual de Guarapuava para atender uma ocorrência de fuga de preso.
No local o solicitante relatou que um preso de 30 anos, que estava trabalhando em um
canteiro de obras, evadiu-se por volta das 14h de seu local de trabalho. Efetuado
patrulhamento sem êxito.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
05 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, às 09h25min, a equipe do PPTran deslocou até a Rua
General Rondon X Rua Visconde de Guarapuava - Dos Estados para atender um
acidente de trânsito. No local que o V-1 Chevrolet/S10 conduzido por um senhor, de 74
anos de idade, transitava pela Rua General Rondon sentido Conradinho X Dos Estados,
quando no cruzamento com a Rua Visconde de Guarapuava, ao iniciar manobra de
conversão à esquerda para acessar a referida via, envolveu-se em acidente do tipo
abalroamento lateral com o V-2 motocicleta Honda/NXR160, conduzida por um senhor,
de 44 anos de idade, que transitava pela mesma via e sentido, e realizava manobra de
ultrapassagem. Do evento resultaram em danos materiais em ambos os veículos e
ferimentos no condutor da motocicleta, que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado
para
UPA-Batel.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
06 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM MARQUINHO – PR
Por volta das 09h20min, a equipe policial deslocou até a localidade de Ouro Verde, para
atender uma ocorrência de local de morte. No local foi localizado o corpo de um homem
de 18 anos de idade, dentro de um córrego, sendo que o corpo apresentava diversos
ferimentos e ainda sua mão esquerda havia sido decepada. Constatado também que
partes do corpo apresentavam queimaduras. Diante dos fatos foram acionados os
órgãos competentes. Durante os procedimentos do IML, foram constatadas diversas
perfurações no abdômen e nas costas da vítima. Familiares informaram que ele teria

saído de sua residência na data de 16/02/2021, por volta das 15h, relatando que iria
pescar em um rio, que o senhor, 66 anos, avô da vitima, localizou o corpo.
07 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS/ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA/CORRUPÇÃO DE MENOR/DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM
MANOEL RIBAS – PR
No dia 17 de fevereiro de 2021, às 11h30min, de posse de denúncia recebida via 190, a
equipe policial realizou patrulhamento próximo a uma residência situada Rua XV de
Novembro, centro, onde segundo informações, duas mulheres estariam comercializando
entorpecentes. Saíram da residência 02 masculinos, os quais foram abordados e
identificados, com sendo um jovem de 21 anos de idade e outro de 19 anos, porém nada
de ilícito foi encontrado com os mesmos. Posterior a isso, foi visualizado outro jovem
chegando a residência e logo que saiu foi abordado identificado como um masculino de
28 anos de idade, o qual tinha no bolso da calça uma porção de maconha. Logo em
seguida foi abordada na residência uma Senhora de 19 anos, e uma adolescente de 16
anos de idade. Na residência foram localizadas 07 porções de substância análoga à
maconha, prontas pra venda pesando o total de 15gramas, e uma quantia em dinheiro.
Foi apreendido dois aparelhos celulares, sendo um Iphone e outro Xiaomi, pertencentes
a propriedade da residência. Foi dado voz de prisão a Senhora de 19 anos, sendo
apreendida a adolescente de 16 anos, juntamente com Conselho tutelar, até a Delegacia
daquela cidade.
08 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – USO
PERMITIDO EM RESERVA DO IGUAÇU – PR
No dia 17 fevereiro de 2021, às 17h00min, a equipe policial tomou conhecimento da
denúncia do 181, onde relatava que duas pessoas estariam em posse de várias armas
de fogo e que utilizariam as mesmas para caçar e que também teriam efetuado disparos
de arma de fogo em via pública em datas anteriores. Com base nessas informações, foi
deslocado até a Localidade de São Sebastião, interior de Reserva do Iguaçu, onde foi
entrado em contato com a Sra. de 26 anos de idade, a qual é esposa de denunciado, o
qual não se encontrava no local, a qual após tomar ciência da denúncia em desfavor de
seu marido, confirmou que em sua casa haveria uma arma de fogo e que seria de seu
marido. Sendo então encontrado uma garrucha cal 36, sem numeração e marca
aparente, carregada com uma munição do referido calibre intacta. Além disso, também
foi encontrado 11 munições intactas de calibre 36. Em ato contínuo, foi indagada a
referida senhora sobre o segundo denunciado, sendo que ela informou que se tratava de
seu pai e que com ele haveria uma espingarda em sua posse, a qual estaria na
residência do mesmo. A equipe então foi até este local indicado pela senhora, e após
entrar em contato com o Senhor de 52 anos de idade, este confirmou ter uma
espingarda e que já teria praticado caça. Vindo então apresentar tal armamento a
equipe, sendo está uma espingarda dois canos calibre 24, sem marca aparente e
descarregada. Também foi encontrado com o Sr de 52 anos, um cinto baleiro com 12
munições CBC do mesmo calibre intactas e 7 munições também CBC do cal 24,
deflagradas. Diante dos fatos, foi encaminhado o armamento, bem como, a Senhora de
26 anos de idade e seu pai de 52 anos de idade, para a delegacia da cidade do Pinhão.
Enquanto a equipe policial confeccionava este boletim de ocorrência, veio a comparecer
o Senhor de 32 anos de idade, esposo da senhora de 26 anos de idade, o qual relatou
que a arma encontrada na residência do casal, seria de sua propriedade, sendo ele
também apresentado a autoridade policial.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SAV

