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

PERÍODO: das 06h do dia 31 de maio 2021 às 06h do dia 1º de junho de 2021
(Segunda para Terça-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª
CIA.
No dia 31 maio 21, às 13h30min, na Rua Cristalina, Santana, após levantamento de
informação que no local supracitado estaria uma pessoa, o qual possui mandado de prisão
em aberto, foi deslocado ate no local informado, momento que foi visualizado um indivíduo
pulando o murro lateral da residência, foi realizado buscas e localizado um homem de 23
anos, o qual em consulta ficou constatado o mandado de prisão em aberto. Foi dado voz
de prisão e encaminhado ate a delegacia para dar fiel cumprimento.
02 - ADQUIRIR VENDER FORNECER DROGAS EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 21h do dia 31 de maio de 2021, no Jardim das Américas uma equipe policial
através de levantamento de informações que no referido endereço um casal que já haviam
sido preso por tráfico de entorpecentes estariam novamente realizando tráfico de drogas no
local, de posse das informações a equipe ao realizar patrulhamento na referida via avistou
um indivíduo em frente a residência denunciada, sendo que ao perceber a aproximação da
equipe policial, este dispensou algo no terreno e correu para dentro da residência sendo
acompanhado a pé pela equipe, realizado abordagem onde o homem de 24 anos
desobedeceu voz de abordagem entrando em luta corporal com um policial onde foi
necessário uso da força física e proporcional para imobilizá-lo. Verificado o que o individuo
havia dispensado, tratava-se de um invólucro contendo 43 pedras de substancia análoga
crack, realizado buscas no interior da residência onde foi localizado no quarto do casal 54
gramas de substancia análoga maconha cortada em diversas porções e uma balança de
precisão onde a mulher de 27 anos assumiu ser de sua propriedade. Também localizado
uma bicicleta marca GTS aro 29 desmontada onde o casal não soube dizer a procedência.
Diante dos fatos foi acionado conselho tutelar onde foram entregues duas crianças para a
conselheira e conduzido os autores juntamente com o entorpecente, balança de precisão e
bicicleta ate até a delegacia.

03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 16º BPM 1ª CIA.
Por volta das 22h50min do dia 31 de maio 2021, na Rua Raposo Tavares, Alto Cascavel,
uma equipe policial em patrulhamento realizou a abordagem de uma pessoa do sexo
masculino, 24 anos, e em consulta foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor,
pelo Artigo 129, parágrafo 9° cp (violência doméstica), 147 CP (ameaça), 33 da lei
11343/06 (tráfico de drogas), 157 CP (roubo), 180 CP (receptação) e 309 lei 9503/97
(perigo de dano na direção de veículo automotor). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão
ao abordado e encaminhado ao 16° BPM para confecção do boletim de ocorrência e,
posteriormente, entregue na carceragem da delegacia.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – APOIO A OUTROS ORGÃOS EM GUARAPUAVA 16º BPM 1ª CIA.
Por volta das 18h55min do dia 31 de maio de 2021, na Rua Pedro Virtuoso na Concordia,
policiais militares prestaram apoio a Vigilância Sanitária, pois havia denúncia de que um
grupo de pessoas estaria se aglomerando na quadra municipal de esporte, sendo que foi
constatado o fato. Realizada a abordagem, sendo que nada de ilícito foi localizado. Diante
dos fatos a equipe da Vigilância Sanitária, confeccionou as notificações cabíveis, para as
pessoas que estavam, sendo três adultos e nove adolescentes os quais estavam em
descumprimento dos decretos vigentes.
05- DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM 16º BPM 1ª CIA.
Por volta das 19h55min do dia 31 de maio de 2021, no bairro Industrial, a solicitante 33
anos, relatou aos policiais que seu ex marido, foi até a frente de sua residência em visíveis
sinais de embriaguez, e começou uma discussão com ela, e a ameaçou dizendo que irá
matar e colocar fogo na residência. Que ainda danificou o portão da residência. Foi
realizado patrulhamento porém não foi logrado êxito na localização do autor. Orientada a
mesma quanto aos procedimentos cabíveis para representação legal.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
01 – ESTELIONATO EM LARANJEIRAS DO SUL 16 BPM 2 ª CIA.
Por volta das 19h41min do dia 31 de maio 2021, na Rua Cap. Joaquim de Camargo,
Centro, policiais realizavam patrulhamento pela quando uma pessoa abordou a viatura e

disse que nas proximidades um homem de camiseta branca havia cometido um roubo. A
equipe logrou êxito em visualizar um homem com as característica repassadas entrando
em um veículo Fiat/Pálio de cor branca. Efetuado abordagem no qual desceu dois homens
que foram identificados pela vítima, 71 anos o qual passou a relatar que recebeu uma
ligação em seu telefone fixo, informando que eram do banco e que haviam realizado uma
compra em seu cartão de crédito de R$1.258,00 (mil duzentos e cinquenta e oito reais) e
que devido à pandemia o banco iria mandar um funcionário até a residência para recolher
os cartões e que a vítima deveria ir no outro dia à delegacia e os cartões seriam entregues
no banco pelo próprio funcionário. A vítima recebeu a visita do suposto funcionário do
banco, identificado posteriormente, 16 anos, e que para este, entregou seus três cartões do
banco. Quando a vítima entrou em contato com seus familiares logo deslocaram para o
banco e visualizaram o suposto funcionário o qual jogou outro documento falso no chão e
saiu correndo, o outro envolvido, 36 anos apresentou CNH de São Paulo. Diante dos fatos
foi dado voz de prisão aos autores e encaminhados até a delegacia para os procedimentos.
Foi localizado com o suposto adolescente dentro do calçado do seu pé esquerdo um dos
cartões da vítima e outro cartão foi encontrado no interior do veículo, sendo o terceiro não
localizado. No carro foram encontrados diversos comprovantes de pagamentos de outras
datas e da presente data. Localizado duas maquinas de cartão, 2 celulares e demais
objetos. Foi localizado também substância análoga à maconha, sendo dois invólucros e 1
cigarro totalizando a quantia de 3,3 gramas. Acionado o conselho tutelar para demais
procedimentos. O veículo foi encaminhado para à delegacia, a vítima não soube precisar o
valor que foi gasto em seus cartões
Guarapuava, 1º de junho de 2021

Asp. Of. Yan Lucca Nunes Santos,
OCS – 16º BPM

Sd. Jennifer Agem Amaral de Lara
Aux. de Comunicação Social – 16º BPM

