POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 06h do dia 28 jul. 21 às 06h do dia 29 jul. 21
(Quarta para Quinta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ACHADO DE OBJETO / ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS
No dia 28 jul. 21, às 11h20min, relatou o solicitante, que reside na Vila Jordão e que teria
localizado duas mochilas femininas nas proximidades da pista de motocross e que no interior das
mochilas continha grande quantidade de droga "Maconha"; que de imediato acionou o 190. A
equipe deslocou até a Avenida Vereador Serafim Ribas, Boqueirão, juntamente com o oficial
CPU, onde o solicitante apresentou duas mochilas do tipo escolar feminina, uma na cor rosa,
contendo três tabletes de substância entorpecente análoga à Maconha, envoltos em fita adesiva
cor vermelha, mais uma pequena balança de precisão na cor cinza: e a outra na cor verde e azul
brilhante, contendo em seu interior um tablete da mesma substância entorpecente análoga à
Maconha, cortado ao meio, também envoltos em fita adesiva cor vermelha, uma balança de
precisão cor branca e um comprovante de depósito bancário da Caixa Econômica Federal, em
nome de uma mulher de 29 anos, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Relatou também que
soube que haviam sido presas na madrugada de hoje, duas mulheres pelo crime de tráfico de
drogas, no prolongamento da Avenida Rubem Siqueira Ribas (rua lateral à pista de motocross),
nas proximidades onde o mesmo localizou as mochilas. Diante dos fatos, os 4,030gr de drogas
foram apreendidos e encaminhados à 14ª SDP, onde encontrava-se apreendida a adolescente
de 17 anos, por ato infracional de tráfico de drogas, a qual reconheceu as mochilas e o
entorpecente apreendido como sendo de sua propriedade. Foi realizada a apreensão e entrega
do entorpecente para os procedimentos cabíveis.
02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.
No dia 28 jul. 21, às 11h09min, a equipe, sabendo de um mandado de prisão em desfavor de um
homem de 47 anos, deslocou até a Av. Viena, distrito de Entre Rios, e localizou o mesmo no
endereço do seu trabalho. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhado o detido à
Secat da 14ª SDP.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
03 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE.
No dia 28 jul. 21, às 14h00min, com base nas informações obtidas no local, o veículo Renault/
Duster, conduzido por um homem de 37 anos, transitava pela Av. Pedro Pereira (via preferencial)

no sentido Jd. das Américas x Aeroporto, quando no cruzamento com a Av. Dr. Aragão de Mattos
Leão Filho, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo VW/Gol, conduzido por condutor
não informado, assim como a passageira, os quais transitavam pela segunda via em comento no
sentido Jd. das Américas x Colibri. Após a colisão o veículo Gol acabou sendo projetado contra o
muro de um imóvel. Do evento resultaram em danos materiais em ambos os veículos, no muro
do imóvel e ferimentos nos ocupantes do veículo Gol, os quais foram socorridos pela equipe do
SAMUe encaminhados a Urgência Trianon. Veículo Duster foi liberado no local a seu respectivo
condutor, o qual providenciou sua remoção mediante guincho, já o veículo Gol sem responsável
para obter a liberação no local e com os pneus com desgaste elevado além da marca TWI
(carecas), foi autuado e removido guinchado ao pátio do 16° BPM.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
04 – ROUBO EM PRUDENTÓPOLIS.
No dia 28 jul. 21, às 15h20min, segundo a solicitante relatou via 190, ela e sua mãe teriam sido
vítimas de roubo no salão de beleza que trabalham na Rua Osorio Guimarães, Centro. As vítimas
de 23 e 51 anos, relataram que três indivíduos de bonés, moletons e máscaras entraram em seu
salão e deram voz de roubo, subtraindo com grave ameaça, seus telefones celulares, sendo um
Xaiome Note 10 Lite e outro celular Xaiome de cor preta, sendo que deste a mesma não soube
precisar maiores detalhes. As vítimas relatam que, o indivíduo que usava boné claro, portava
uma arma do tipo revólver; relatam ainda que os três tinham pele clara e eram magros, e após o
fato os três saíram correndo pela Rua Domingos Luiz de Oliveira, sentido a Rua Afonso Pena.
Diante dos fatos, foi realizado patrulhamento em busca dos autores, porém sem êxito. As vítimas
foram orientadas a complementarem o boletim na polícia civil, assim como se possível
entregarem imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação dos autores.
05 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE / ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU
PRODUZIR DROGAS EM LARANJEIRAS DO SUL.
No dia 28 jul. 21, às 20h30min, a equipe realizava patrulhamento na PR 158, próximo a Pedreira
quando veio até a equipe um homem com ferimentos provenientes por arma de fogo, este relatou
que um morador da vila do CAIC, teria desferido alguns disparos de arma de fogo contra ele, em
seguida teria se evadido pela rodovia 158, sentido Rio Bonito do Iguaçu. Foram repassadas as
informações via rádio, solicitado também que fosse acionado o corpo de bombeiros para prestar
atendimento, porém a vítima dispensou atendimento, embarcou em seu veículo e foi até o
hospital São Lucas por meios próprios. As equipes RPA e ROTAM localizaram o veículo suspeito,
sendo que no momento de realizar abordagem na residência, foi possível avistar dois masculinos
se evadirem pela janela dos fundos, sendo logrado êxito na captura de um indivíduo,
identificando o mesmo com 18 anos. Ao realizar busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado,
porém este informou a equipe tinha conhecimento que o homem suspeito, teria efetuado

disparos de arma de fogo contra uma pessoa, mas que ele não teria participado do fato. Visto
que já era de conhecimento das equipes que o abordado (18 anos) praticava tráfico de
entorpecentes, deslocado até a sua residência, onde após buscas na parte externa, foi localizado
uma mochila contendo certa quantidade de substância análoga à Maconha (908,700 gramas) e
análoga à Crack (301,600 gramas). Ao retornar ao hospital, a vítima relatou que o fato teria
ocorrido devido a uma dívida que teria com os autores, ainda relatou que havia combinado com o
autor dos disparos de se encontrar nesta cidade para resolver algumas pendências, momento
que autor disse para a vítima entrar no porta malas do seu veículo; ao se recusar, o autor
disparou por três vezes contra ele, porém a arma falhou, então a vítima conseguiu segurar a
arma, momento que o autor conseguiu efetuar um disparo vindo atingi lo na altura do abdômen,
em seguida deu mais um disparo que atingiu sua cabeça, momento que a vítima conseguiu
correr. Informou ainda que poderia provar tal fato, apresentando as conversas contidas em seu
aparelho celular. E após ter apresentado fotos do abordado (18 anos), este informou que
possivelmente ele estaria junto no local, pois teria as mesmas características do condutor do
veículo. Em seguida foi deslocado até a 2ª Cia para confecção do boletim de ocorrência,
posteriormente à 2ª SDP para os demais procedimentos cabíveis.
06 – ROUBO EM MANOEL RIBAS.
No dia 28 jul. 21, por volta das 22h30min, a equipe recebeu uma ligação do solicitante de 64
anos, informando que possui um sítio na entrada do Localidade Rural Assentamento Nova Itauna,
Bairro 17, Sitio Santiago, e que teria sido informado por seu caseiro que foi vítima de um roubo
em sua propriedade, onde quatro indivíduos teriam adentrado no sítio, rendendo e amarrando
sua esposa e seu filho de 06 anos no interior da residência; em seguida solicitando para que ele
os acompanhassem para abrir o galpão aonde estaria armazenado alguns venenos agrícolas.
Durante a ação um desses indivíduos teria relatado que conhecia o dono deste sítio e que sabia
que ali teriam alguns insumos agrícolas e alguns objetos de valor. O caseiro conseguiu escapar
junto com sua família, saindo em busca de ajuda em uma localidade vizinha, distante ao sítio. Em
ato contínuo, a equipe deslocou até o local, encontrando o barracão qual ficam armazenados os
insumos agrícolas com indícios de arrombamento, estando alguns galões de veneno jogados ao
chão, dentre outros objetos. A casa do proprietário e a do caseiro estavam toda revirada, com
seus objetos jogados ao chão. Diante do exposto, pelo fato de não ter ninguém no sítio que
pudesse repassar maiores informações, e características dos autores, sequer os objetos que
foram subtraídos do local, a equipe contatou o solicitante via telefone, sendo informada por este,
que deslocará pela manhã do dia seguinte ao sítio, visto que reside na cidade de Londrina-Pr,
para fazer o levantamento dos seus objetos que teriam sido levados, orientando este em
comparecer até a delegacia de polícia civil para repassar maiores informações.

Guarapuava, 29 de Julho de 2021.
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