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

PERÍODO: das 06h do dia 16 de junho 2021 às 06h do dia 17 de junho de 2021
(Quarta para Quinta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 21h do dia 16 de junho de 2021, na Rua Abram Haick, Santana policiais
militares após levantamento de informações sobre um homem de 28 anos, o qual possui
mando de prisão em seu desfavor pelo crime de trafico de drogas. A equipe em
patrulhamento pelo endereço supracitado, visualizou o mesmo na rua em frente a sua
residência, dado voz de abordagem onde nada de ilícito foi localizado, diante dos fatos foi
certificado sobre o mandado e encaminhado para carceragem da delegacia.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
02– AMEAÇA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 19h12min do dia 16 de junho de 21, compareceu no batalhão do 16º BPM a
solicitante, 23 anos, relatando que em data anterior, um homem de bicicleta veio a colidir
com seu veículo, e que o ciclista teria repassado seus dados e pedido para ela ligar para
acertar questões de danos financeiros. Que na data de hoje, o ciclista veio a fazer contato
telefônico com a solicitante, exigindo que ela custeasse o dano ocorrido em sua bicicleta. A
solicitante não concordou com as exigências feitas pelo indivíduo, momento em que foi
ameaçada. Foi orientada quanto aos procedimentos.
03- ROUBO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 19h25min do dia 16 de junho 21, no Trianon o solicitante relatou aos policiais
militares que transitava em via pública quando foi abordado por um indivíduo trajando
moletom vermelho com detalhe amarelo, calça escura e máscara e de posse de uma faca
deu voz de roubo levando seu celular A30 de cor roxa com a capa preta, efetuado
patrulhamento, porém sem êxito na localização do autor. Orientado a vítima quanto aos
procedimentos.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
04 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
Por volta das 21h05min do dia 16 de junho de 2021, na Rua Engenheiro Lentsch,
Conradinho, com base nas informações obtidas no local o automóvel VW/FOX conduzido
por uma mulher de 36 anos, realizava uma manobra de retorno a esquerda logo após ter
saído da área de estacionamento localizada na Rua Engenheiro Lentsch, momento em que
se envolveu sem acidente de trânsito tipo abalroamento transversal com a motocicleta
HONDA/CG160 START conduzida por um homem de 31 anos, que transitava pela via
citada sentido Bairro Vila Carli/Bairro Conradinho. Do evento resultaram em ferimentos no
motociclista (socorrido pelo SAMU e encaminhado até a Urgência Municipal Trianon) e
danos materiais de média monta em ambos os veículos. No local foi constatado que a
motocicleta apresenta o pneu dianteiro com desgaste elevado atingindo o índice de
segurança TWI e possui lâmpada de LED no farol. Diante dos fatos a motocicleta foi
autuada pelas infrações de trânsito e removida ao pátio do 16°BPM através do guincho. O
automóvel foi liberado a condutora a qual foi orientada quanto aos procedimentos.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
05- ADQUIRIR VENDER FORNECER PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS DO SUL
16 BPM 2ª CIA.
Por volta das 15h58min do dia 16 de junho de 2021, na Rua Duque de Caxias, uma equipe
de policiais militares em patrulhamento avistou dois adolescentes,15 e 16 anos, sendo
estes conhecidos de outras situações envolvendo os mesmos. Realizado abordagem,
sendo que foi localizado no bolso do adolescente de 16 anos, certa quantia de substância
análoga a maconha, e com o adolescente de 15 anos foi localizado um celular de marca
Samsung, sendo que este relatou que não era seu, e que estaria levando para conserto e
efetuar o desbloqueio. Diante dos fatos, foi deslocado até a residência de ambos,
franqueado a entrada da equipe pela mãe dos dois envolvidos, porém nada de ilícito foi
encontrado na residência do adolescente de 16 anos, já na residência do outro foi
localizada uma pequena quantia da mesma substância, diversas sacolas plásticas, sendo
que estas estavam com diversos cortes, divididos em pequenos retalhos, como se fosse
usado para acondicionar droga para a comercialização. Foi dado voz de apreensão a
ambos e encaminhado para as medidas cabíveis, acompanhado pelos responsáveis.

06- DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM TURVO 16 BPM 1ª CIA.
Por volta das 7h do dia 16 de junho 2021, compareceu no pelotão de Turvo uma senhora
relatando que seu filho Maycon Douglas Peron de Souza, 23 anos, encontra-se
desaparecido. Que ele saiu de casa na manhã do dia anterior por volta das 7h e que
segundo informações teria embarcado em um ônibus com destino a cidade de Guarapuava.
Relata a mãe que ainda teve informações durante o dia de que ele estaria na praça 9 de
Dezembro em Guarapuava, que chegou a ir até aquela cidade juntamente com equipe da
saúde de Turvo, mas que não obteve êxito em localiza-lo, ficando a tarde inteira o
procurando. Por fim, relata a mãe, que o filho vem sofrendo nos últimos dias de transtornos
psicóticos estando totalmente fora de controle. Que ele estava trajando roupas escuras,
calça e blusa na cor preta, encontra-se com barba comprida e estaria usando óculos
escuro.
07- ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR
QUALIFICADO/ RECEPTAÇÃO EM PITANGA 16 BPM 3ª CIA.

DROGAS/

FURTO

No dia 16 de junho de 2021, ás 16h10min na Rua Poltava, São Basilio, durante diligências
relativas a ocorrências de furtos que vem ocorrendo no município de Pitanga, chegamos à
informação que dois homens, 18 anos e 21 anos, seriam responsáveis por alguns dos
crimes. Durante diligências por volta das 17h foram visualizados os dois suspeitos na Rua
Poltava, parque são Basílio indo sentido a um terreno baldio que fica no final da referida via.
Logo em seguida foi em direção aos suspeitos um homem de 40 anos, usuário de drogas
conhecido. Durante abordagem foi localizado um celular escondido em um matagal
próximo, indagado o homem de 18 anos disse ter furtado de dentro de um veículo, que
uma televisão furtada, notebook, celular, um aparelho de som para carro, ele teria trocado
por maconha, com um homem de 25 anos. Abordado este indivíduo que teria ficado com
os objetos, ele confessou ter comprado um notebook, um celular e uma televisão, mas
havia vendido, se negando a contar para quem. Em busca foi encontrado no quarto do
homem de 25 anos uma porção de maconha que pesou 0,1 gramas, e na garagem um
aparelho de som de carro marca Pionner furtado em data antrior (o qual foi reconhecido
pela vítima). Continuando descobriu-se que o homem de 25 anos estaria adquirindo
maconha de um homem de 28 anos e teria lhe repassado uma televisão 32 polegadas,
produto de furto nas negociatas de droga.Abordado este último envolvido citado e em sua
residência foi localizada a televisão marca AOC 32' polegadas produto de furto
(reconhecida pela vítima), porções de maconha que pesaram 14 gramas. Os objetos foram
apreendidos e os homens de 18, 21, 25 e 28 anos foram presos em tese pelos crimes de

furto, receptação, tráfico e associação ao tráfico de drogas. O homem de 40 anos foi
encaminhado para ser ouvido em termo de declarações.
08- POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM GOIOXIM 16º BPM 1ªCIA.
Por volta das 18h do dia 16 de junho de 2021 a equipe de policiais militares do DPM de
Goioxim, entraram em contato com um adolescente de 16 anos, morador da localidade de
Pinhalzinho, onde relatou que se desentendeu com seu genitor, 34 anos, pois o pai estaria
armado efetuando disparos de arma de fogo e embriagado, momento em que o solicitante
pegou um pedaço de madeira e veio a golpear seu genitor algumas vezes causando lesões
e resultando no internamento na casa hospitalar. Ao chegar no local a equipe entrou em
contato com o solicitante que apresentou a arma de fogo, um revolver calibre .38 marca HO
juntamente com 4 muniçoes intactas e 1 deflagrada, sendo apreendida pela equipe.
Deslocado até a delegacia de Laranjeiras do Sul juntamente com o adolescente para os
procedimentos
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