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

PERÍODO: das 06h do dia 18 fevereiro 2021 às 06h do dia 19 fevereiro 2021
(Quinta-feira para Sexta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA – PR
Por volta das 13h10min, do dia 18 de fevereiro 2021, na Rua dos Jornalistas,
Residencial 2000, relatou a solicitante de 19 anos de idade, que teria se envolvido em
vias de fato com sua vizinha na data de 16/02/2021, que já havia sido registrado um
BOU da referida situação e que no dia de hoje quando saia de sua residência
juntamente com sua sogra de 43 anos de idade, foi ameaçada pelo pai da adolescente
dos fatos do dia anterior, sendo este um Sr de 44 anos de idade. Segundo a solicitante,
o Sr teria falado que se fosse preciso mataria qualquer uma das duas por sua filha.
Diante do receio, a mesma optou pela confecção do boletim de ocorrência e
representação contra o autor da ameaça. As partes envolvidas foram encaminhadas
para o cartório do termo circunstanciado para as demais providências cabíveis.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS GUARAPUAVA –
PR
No dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 19h, a equipe Choque estava em
patrulhamento na Rua Agenor Batista de Oliveira, Bairro Boqueirão quando visualizou
um menor de 15 anos de idade, em atitude suspeita, no momento em que foi dada voz
de abordagem o abordado jogou ao chão 19 (dezenove) pedras de substância análoga a
crack, embaladas para a venda, totalizando 3,3 gramas, durante revista pessoal foi
localizado no bolso da bermuda certa quantia em dinheiro em notas diversas. O menor
relatou para equipe que está comercializando drogas e que o dinheiro era proveniente
de vendas anteriores, deslocado até a sua residência que fica na mesma rua da
abordagem, sendo franqueada a entrada pela sua genitora, feito buscas, porém nada
mais foi localizado. Diante dos fatos, foi realizada a apreensão do menor e conduzido
juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido até a 14ª SDP para os
procedimentos legais, sendo que a genitora do menor acompanhou a equipe até a
Delegacia.
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS E
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – PR
No dia 18 de fevereiro de 2021, às 20h, uma equipe da Rádio Patrulha recebeu
informações de que uma pessoa do sexo masculino, foragido do sistema prisional de
Reserva PR, estaria utilizando o nome de um de seus irmãos para ludibriar as equipes
policiais e havia efetuado um roubo em um posto de combustível da cidade de
Guarapuava-PR em data anterior, sendo identificado pela equipe policial em imagens de
segurança cedidas pelos funcionários do referido estabelecimento. Efetuado abordagem
ao indivíduo de 23 anos, e em busca pessoal foi localizado no bolso da calça um
envólucro de plástico contendo em seu interior 12 pedras de substância análoga a crack,
embaladas em papel alumínio e prontas para a comercialização e uma certa quantia em
dinheiro, em cédulas diversas, de valor menor, característicos da venda de
entorpecentes e um aparelho celular que pode conter informações referentes ao tráfico
de entorpecente. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao abordado pelo crime de
tráfico de drogas. No momento da abordagem o rapaz tentou evadir-se da equipe sendo
necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo. Em busca

domiciliar foi localizado no forro do seu quarto, uma mochila contendo em seu interior
um tubo plástico contendo em seu interior 68 pedras de substância análoga a crack,
também embaladas em papel alumínio prontas para a comercialização, 01 bucha de
substancia análoga a cocaína embalada em plástico tipo sacola posteriormente pesada
somando 0,6 ( zero virgula seis gramas), localizados também um rolo de papel alumínio
e uma caixa de lâminas de barbear, sendo esses materiais utilizados para fracionar e
embalar os entorpecentes. Em consulta via SESP/Intranet foi constatado que o indivíduo
de 23 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, com validade
até 30/01/2026, pelo crime previsto no art. 121 do CP (homicídio qualificado) e que é
foragido do sistema prisional da comarca de Reserva-PR, desde 19/01/2019. O
abordado foi conduzido até a 14ª SDP para procedimentos.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – FURTO EM GUARAPUAVA –PR
Por volta das 10h10min, do dia 18 de fevereiro 2021, Rua General Osório, Conradinho,
no local em contato com o solicitante, um Senhor de 60 anos de idade, o mesmo relatou
que, em data anterior teve duas baterias furtadas do seu caminhão, o qual estava
estacionado em frente a sua residência e na madrugada de hoje foi furtada a bateria
marca Zetta, do seu veículo, o qual estava estacionado na garagem da sua residência.
Não soube repassar maiores informações sobre os possíveis autores do fato. Foi
orientado quanto aos procedimentos cabíveis.
05 – VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 18 de fevereiro de 2021, às 16h30min, uma equipe da rádio patrulha deslocou
até a Rua Arlindo Antunes Almeida, Boqueirão, onde segundo informações repassadas
ao Copom que havia um veículo estacionado com os vidros abertos. No local foi
realizado consulta via SESP/PR, onde foi confirmado ser um veículo COROLA, o qual
possuía alerta de Roubo conforme BOU registrado anteriormente. Diante dos fatos foi
acionado guincho e entregue o veículo na 14ª SDP para os procedimentos.
06 – NOTÍCIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA - PR
No dia 18 de fevereiro de 2021, às 17h20, uma equipe da rádio do patrulha deslocou
até a rua Cruz Machado, Alto Cascavel, para verificar uma situação em que populares
teriam fechado a via com cones e estariam impedindo o tráfego de veículos. No local foi
constatado o fato, em contato com um morador da rua, um Senhor de 41 anos de idade,
este informou que a secretaria de obras do Município começou uma obra em data de 15
de fev. 21, e até a data de hoje não haviam terminado e ainda haviam abandonado tal
obra. A via encontrava-se com vários buracos, valetas, montes de terra e calçadas
quebradas. Relatou ainda que a poeira está invadindo as casas, inclusive danificando
eletrodomésticos. O Senhor informou que iriam continuar o protesto de forma pacifica.
Foram orientados.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
07 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA – PR
Por volta das 07h36min, do dia 18 de fevereiro 2021, na Rua Rivadávia Roseira Ribas,
foi prestado atendimento a um acidente de trânsito, com base nas informações obtidas
no local, um veículo Renault/Logan, conduzido por um Senhor de 40 anos, tendo uma
mulher como passageira, sendo que o referido veículo transitava pela Rua Rivadávia
Roseira Ribas (via preferencial), no sentido Bonsucesso x Vila Carli, quando no
cruzamento com a Rua Alípio Marcondes envolveram-se em acidente de trânsito do tipo
abalroamento transversal, com o veículo GM/Prisma conduzido por um senhor de 38
anos de idade, o qual transitava pela segunda via em comento no sentido Bonsucesso x
Conradinho. Destaca-se, que o cruzamento onde ocorreu o sinistro, no sentido em que o

veículo GM/Prisma transitava, não possui sinalização horizontal visível e não dispõe de
placa de sinalização vertival. Após a colisão, ambos os veículos foram projetados fora
da via, onde o Logan veio a parar sobre a área pertencente ao Parque das Crianças e o
Prisma sobre o passeio em frente a um imóvel, porém sem atingir o muro. Do evento
resultaram em danos materiais em ambos os veículos e ferimentos na passageira do
veículo Logan, a qual foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hosp. São
Vicente. Veículos estavam todos em situação normal, ambos liberados no local a seus
respectivos condutores, os quais providenciaram suas remoções através de guincho
particular.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
08 - ROUBO – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO/ (TENTADO) EM PITANGA-PR
Na data de 18 de fevereiro de 2021, às 7h30 min, Estrada da Paineira, S/nº, Zona Rural,
Pitanga/PR, a Central Operações recebeu uma ligação informando que uma pessoa do
sexo masculino, trajando blusa de moletom de cor escura, boné e calça jeans estava
apontando uma arma para uma mulher na estrada paineira, próximo ao portão da CVale. Deslocado até o local, e em contato com a vítima uma jovem de 21 anos de idade,
a qual informou que uma pessoa com as características mencionadas, deu voz de
assalto apontando uma arma, aparentemente um revólver de cor preta, não sabendo
informar outros detalhes, querendo dinheiro e o telefone celular, sendo que a mesma
pediu ajuda para as pessoas que passavam pelo local, diante da situação, o mesmo
fugiu adentrando ao mato nas proximidades e tomando rumo ignorado, a equipe realizou
buscas no local, porém nada foi localizado.
09 - ESTELIONATO EM CANTAGALO-PR.
No dia 18 de fevereiro de 2021, às 09h55min, Rua Alzira de Abreu – Centro – Cantagalo
– PR, após levantamento de informações a equipe identificou um Senhor de 67 anos de
idade, o qual relatou que um homem moreno claro de aproximadamente 25 a 30 anos, o
abordou em via pública e começou a questionar de como estaria a sua saúde, após ele
reclamar de algumas dores e problemas de saúde, o homem informou que conhecia
uma pessoa a qual já teria feito vários "benzimentos" para seus familiares e que todos
ficaram curados, e que essa pessoa estaria próxima ao Banco Bradesco. O Senhor de
67 anos, na expectativa de ficar curado, foi até o local onde um homem de
aproximadamente 40 anos estava dentro de um veiculo hyundai hb20, cor branca, o qual
começou a induzir ele algumas queixas e solicitou R$2,00, onde prontamente tirou de
sua carteira e entregou para esse homem, onde realizou alguns "benzimentos",
questionado novamente sobre maior quantidade de dinheiro, o Senhor de 67 anos
entregou no total R$1.000,00 em espécie, momento que esse homem enrolou em outro
papel e passou uma fita adesiva e fez mais alguns "benzimentos" e informou ao Senhor
de 67 anos que só poderia abrir o embrulho após 7 dias. Sendo assim, o referido Senhor
saiu do local e foi até um comércio próximo, momento que desconfiou do fato e abriu e
verificou que foi trocado o embrulho com seu dinheiro, por outro com apenas papeis. O
Senhor de 67 anos, não recorda de mais características ou informações pertinentes. A
equipe realizou diligências, onde foi possível verificar através de monitoramento de
imagens que o Veiculo Hyundai/hb20 saiu do local por volta das 9h55min, com 4
indivíduos em seu interior, feito buscas porém sem êxito.
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