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

PERÍODO: das 06h do dia 7 de abril 2021 às 06h do dia 8 de abril de 2021
(Quarta para Quinta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01- TRÁFICO DE DROGAS EM GUARAPUAVA.
No dia 07 de abr. 21, por volta das 12h00min, uma equipe policial em patrulhamento na PR
170, avistou duas pessoas em atitude suspeita num terreno baldio ao lado de uma empresa.
Ambos estavam conversando ao lado de uma motocicleta marca Honda XRE, na cor
amarela, em frente ao matagal. Ao perceberem a presença policial, os mesmos
demonstraram certo nervosismo e desta maneira, foi procedido a abordagem. Com a
pessoa posteriormente identificada como um homem de 20 anos, foram encontrados dois
invólucros de substância análoga a cocaína, que estavam em suas mãos, o qual tremia
muito e aparentava estar bastante nervoso. Com a segunda pessoa um homem de 33 anos,
nada de ilícito foi localizado. Este estava com um aparelho celular e diante da possibilidade
de terem escondido algum tipo de entorpecente na mata próxima ao local da abordagem,
foi solicitado apoio de mais duas equipes para proceder as buscas. Após buscas, nada
mais de ilícito foi encontrado. Questionados os abordados o que estavam fazendo naquele
local os dois mencionaram que se encontraram ocasionalmente e acabaram conversando.
Quanto ao entorpecente encontrado,o homem de 20 anos assumiu sua propriedade, disse
que possui habilidades químicas e estava com a droga a fim de que pudesse testar sua
pureza, contudo não quis mencionar seu fornecedor. Perguntado ao homem de 33 anos,
este disse que teria passado na casa de sua afilhada, minutos antes da abordagem e
estaria seguindo para sua casa quando parou naquele local. Deslocado até o referido
endereço para confirmar a veracidade mencionado pelo abordado, acrescido o fato de que
constam diversas denúncias de que no local seria realizado tráfico de drogas, porém
ninguém foi encontrado. Foi deslocado também até a residência do homem de 20 anos,
uma vez que ele disse que nada de ilícito poderia ser encontrado naquele local, que seu tio
estaria na casa e poderia confirmar o que ele estava dizendo. Ocorreu que quando a
equipe ao desembarcar em frente a casa por ele indicada, pode-se ver um homem no
quintal, como quem tivesse acabado de chegar em casa. Ao avistar as equipes, este
empreendeu fuga por dentro da casa para sair pela porta dos fundos da residência. Foi

logrado êxito na abordagem na sala da residência, tendo este resistido com socos e chutes,
empurrões, proferindo ameaças e desacatando as equipes com palavras de baixo calão.
Este terceiro abordado, 37 anos, após contido, assumiu ser tio do homem de 20 anos.
Questionado sobre a possibilidade de ter algo de ilícito na residência, negou. Ao realizar
buscas em seu quarto, foi encontrado numa gaveta de criado mudo três tabletes de
tamanhos diferentes de substância análoga a maconha, somando aproximadamente 373g
e uma balança de precisão. Perguntado novamente sobre a droga, ele assumiu o tráfico,
disse que teria vendido parte da droga nesta manhã para uma mulher no Bairro Industrial,
não relatando seu nome. Ao realizar buscas em seu veículo, Renault Logan na cor
vermelho que estava estacionado em frente a casa, foi encontrado dentro de sua carteira a
quantia de R$267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) em notas trocadas. Frente ao
exposto, foi dado voz de prisão ao homem de 37 anos e encaminhado junto aos demais
para a Delegacia para as providências cabíveis.
02- VEÍCULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA.
No dia 07 de abr. 21, por volta das 18h00min, uma equipe policial foi acionada para
averiguar uma situação de um veículo caminhão, o qual estaria com alerta de roubo e
encontrava-se estacionado em um posto de combustível, no bairro Primavera. No local em
contato com a solicitante, esta relatou que recebeu informações de que seu veículo
Caminhão/Trator, marca Iveco/Stralis, que foi roubado em data anterior estaria estacionado
em um posto de combustível. A equipe constatou que o caminhão encontrava-se sem a
placa traseira, sendo então realizado consulta no sistema de investigação, o qual constou
alerta de roubo na data de 29/03/2021. Diante disso, o veículo foi levado para a Delegacia.
onde a proprietária também compareceu para a realização dos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
No dia 07 de abr. 21, às 14h, uma equipe policial deslocou até a Vila Carli para atender
uma ocorrência de furto simples. No local relatou o solicitante, 33 anos, que seu veículo
VW/Gol branco de placas LZL-2472, qual estava estacionado há alguns dias em frente a
sua residência, e que nesta data constatou que havia sido furtado. Informou também que
seu veículo estava com pouco combustível e possuía o espelho retrovisor do motorista
pintado de branco. Foi efetuado patrulhamento porém sem êxito.

04- ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA.
No dia 07 de abr. 21, por volta das 16h00min, uma equipe policial, deslocou até o bairro
Dos Estados, para dar atendimento a uma situação de achado de cadáver no local
supracitado. Onde foi repassado por um homem que teria encontrado um cadáver em um
córrego próximo à sua residência. No local estava um corpo em decúbito ventral, sendo um
homem trajando bermuda jeans, tênis preto e jaqueta azul. No local foram acionados os
órgãos competentes e realizado o isolamento. O corpo não tinha nenhuma lesão aparente.
Diante dos fatos o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Guarapuava.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
05 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA.
Por volta das 18h00min, uma equipe de Policiamento de Trânsito, deslocou até a Avenida
Moacir Julio Silvestri, cruzamento com a Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, Bairro Batel,
para dar atendimento a uma situação de Acidente de Trânsito, onde no local constatou-se
um acidente do tipo Abalroamento Transversal, onde o veículo motocicleta CB300R, a qual
transitava pela Av. Moacir Julio Silvestri sentido Bairro Batel ao Centro, veio a envolver-se
em acidente com uma bicicleta, a qual transitava pela Rua Cons. Jesuíno Marcondes,
sentido Bairro Batel ao Bairro dos Estados. Do evento resultou em danos em ambos os
veículos e ferimentos no condutor da bicicleta.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
06 – ROUBO EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.
No dia 07 de abr. 21, às 10h, a equipe policial deslocou até a Rua da Liberdade, para
atender uma ocorrência de roubo. No local a vitíma, 35 anos, relatou que dois homens, um
deles trajando camiseta marrom e o outro boné, adentraram na conveniência do posto de
combustível fazendo menção de estar armado e dando voz de roubo, o qual subtraiu um
celular samsung A10 que estava encima do balcão e se evadiu do local. A equipe realizou
patrulhamento nas proximidades onde foi logrado êxito na abordagem dos autores, na
busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito com, porém foram reconhecidos pela
vítima e conforme registro de filmagens foi constatado que se tratavam dos abordados. Os
indivíduos confessaram a autoria do fato. O celular foi localizado em frente a uma
residência em um matagal. Posteriormente identificados os autores como sendo um
homem de 25 anos e adolescente de 14 anos, os quais foram encaminhados até a
Delegacia para os procedimentos cabíveis.

07 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CANDÓI-PR.
No dia 07 de abr. 21, por volta das 20h30min, uma equipe de serviço do Destacamento
Policial de Candói, quando em patrulhamento na localidade de Lagoa Seca, quando em
dado momento, foi visualizado um grupo de indivíduos em via pública em frente a uma
oficina mecânica, sendo que estes ao perceberem a presença policial, demonstraram certo
nervosismo, onde um deles deslocou para o interior da oficina e outro para uma residência
ao lado da oficina. Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem aos indivíduos,
os quais acataram de imediato. Durante as buscas pessoais, nada de ilícito foi localizado,
porém em consulta via sistema foi constatado um mandado de prisão em desfavor de um
dos abordados,

22 anos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e

encaminhado até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Guarapuava, 8 de abril de 2021
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