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

PERÍODO: das 6h do dia 14 de setembro de 2021 às 6h do dia 15 de setembro de 2021
(Terça para Quarta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01- ADQUIRIR/VENDER/ FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS – EM
GUARAPUAVA.

Por volta das 11h58min do dia 14 de setembro 2021, no Morro Alto, durante
patrulhamento foi visualizado um homem, 18 anos, que no momento estava
realizando uma venda de entorpecente entregando duas pedras de crack e
recebendo uma nota de R$ 20,00. Foi realizada a abordagem do comprador,
43 anos, o qual no momento da abordagem jogou no chão duas pedras de
crack em seguida foi realizada a abordagem ao homem de 18 anos e
localizado em seu bolso uma nota de R$ 20,00. Durante a abordagem a
esposa do homem de 18 anos correu para o banheiro da residência e puxou a
descarga do vaso sanitário foi então solicitada a presença de uma policial
feminina para fazer revista na mulher, 20 anos, e localizado em seu bolso
R$ 30,00 em notas trocadas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão para os
envolvidos e encaminhados juntamente com a substância entorpecente e o
dinheiro para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
Durante as buscas na residência foi localizado uma ferramenta, Makita na cor
verde a qual o proprietário da residência não soube comprovar a procedência .
Na delegacia foi localizada uma denuncia via 181 a qual confirma o tráfico de
drogas no local.

02- DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – EM GUARAPUAVA.

No dia 14 de setembro, por volta de 13h30min, a equipe em patrulhamento
pelo bairro, Boqueirão visualizou três homens sendo que um dos indivíduos
estava fazendo uso de entorpecente, maconha. Foi dado voz de abordagem ao
grupo onde desobedeceram tal ordem e se evadiram para dentro da residência
onde foram acompanhados e dado voz de abordagem novamente. Um dos
indivíduos, 30 anos, o qual estava com o cigarro de maconha, se negou a
acatar tais ordens sendo necessário conte-lo. Em busca pessoal foi localizado
em seu bolso 01 cartela de papel de seda. Foram abordadas e identificadas as
outras pessoas que estavam junto no local com os quais nada de ilícito foi
encontrado. Diante dos fatos o autor foi encaminhado para o 16º BPM para a
confecção do Termo Circunstanciado. Feito apreensão do cigarro de maconha
pesando 1,06 gramas da substância.

03– DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM GUARAPUAVA-PR.

Por volta das 20h00min, uma equipe de Rádio Patrulha deslocou até a Rua
Senador Pinheiro Machado, Centro, para dar atendimento a uma situação de
Dano, onde chegando ao local, conversado com o morador de um dos
apartamentos, relatou que um homem, chegou em frente ao prédio e utilizando
de um veículo Jeep Renegade acabou batendo no portão, causando danos.
Relatou ainda que o homem adentrou com o veículo, deixando na garagem e
arrombou a porta, vindo a adentrar a um dos apartamentos. Conversado com
os vizinhos, relataram que a residência é de uma mulher, 34 anos, e que o
autor, 32 anos, é o seu ex convivente porém não mora naquele local. Em
contato com a ex convivente do autor, relatou que tem interesse na
representação. Conversado com o autor, relatou que mora naquele endereço.
Diante dos fatos, foi conduzido o autor ate o 16º BPM para confecção do
Termo Circunstanciado.

04 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA-PR.

Por volta das 22h00min, uma equipe de Policiamento de Choque quando em
patrulhamento pela Rua Marechal Deodoro, Vila Bela, visualizou um veículo
VW/Quantum, com algumas pessoas em seu interior em atitude suspeita, onde
foi procedido a abordagem a quatro homens, 44 e 37 anos e dois homens de
34 anos. Durante buscas no interior do veículo, foram localizados 09 sacos de
Parafusos Tirifond, contendo 50 parafusos cada saco, sendo indagados
quando a procedência do material, não souberam informar. Foi entrado em
contato com o responsável pela segurança da Ferrovia, o qual relatou que se
tratava de material exclusivo da ferrovia, reconhecendo o material. Diante dos
fatos foi dado voz de prisão aos abordados e realizado apreensão do veículo e
do material furtado, sendo todos encaminhados até a delegacia para os
procedimentos legais cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

05 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA-PR.
Por volta das 18h10min, uma equipe de Policiamento de Trânsito deslocou até
a Rua XV de Novembro, bairro Morro Alto, para dar atendimento a uma
situação de Atropelamento. No local, conforme declaração dos envolvidos, que
o veículo Ford/Pampa, conduzido na ocasião por um homem de 28 anos,
transitava pela Rua XV de Novembro, quando veio a atropelar uma pedestre,
71 anos. Do evento resultou em dano no veículo e ferimentos na vítima, a qual
fora conduzida para a Urgência Trianon por uma equipe do SIATE.

06 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E CONDUZIR VEÍCULO
SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM GUARAPUAVA-PR.

Por volta das 20h30min, uma equipe de Policiamento de Trânsito deslocou até
a Rua XV de Novembro, bairro Morro Alto, para dar atendimento a uma
situação de Acidente de Trânsito, onde a equipe chegando ao local, constatou
um Acidente de Trânsito tipo Choque, onde o veículo Fiat/Pálio conduzido na
ocasião por um homem, 44 anos, o qual transitava pela Rua XV de Novembro
no sentido bairro Morro Alto ao Centro, quando veio a perder o controle da
direção e colidir com veículo Renault/Sandero que encontrava-se regularmente
estacionado. Do evento não houve vítima, somente danos materiais em ambos
os veículos. O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez como odor
etílico, andar cambaleante, voz alterada. Foi realizado teste etilométrico
obtendo o resultado de 0,75 mg/l. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao
autor e conduzido até a delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PRUDENTÓPOLIS-PR.

Por volta das 19h00min, uma equipe de Rádio Patrulha quando em
patrulhamento pela Rua Celso Roth, na Vila Mariana, visualizou em via pública
um homem, 59 anos, onde é de conhecimento da equipe, que possui em seu
desfavor um mandado de prisão por estupro de vulnerável, sendo então após a
abordagem, dado voz de prisão ao indivíduo e o encaminhado até a Cadeia
Pública de Prudentópolis.

08 – ROUBO EM PRUDENTÓPOLIS-PR.
Por volta das 20h00min, compareceu na Sede da 4ª Cia/PM, um homem, 51
anos, para comunicar um Roubo, onde relatou que trabalha em uma fábrica, e
que nessa data por volta das 20h00min, um homem com o rosto coberto com
um tecido escuro, adentrou nas dependências da fábrica e lhe deu voz de
roubo. Diante da recusa da vítima em entregar seu dinheiro, o autor utilizou-se
de um objeto que tinha em mãos, não identificado, golpeando a vítima nas
costas, derrubando-o e causando lesões. Após derrubar a vítima, este tomou
de seu bolso a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), evadindo-se
na sequência. A vítima não notou algum meio de transporte empregado pelo
autor. Orientado.

9 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PRUDENTÓPOLIS-PR.
Por volta das 00h10min, uma equipe de Rádio Patrulha realizou a abordagem
de um individuo, 41 anos, sendo que em consulta foi verificado em desfavor do
mesmo um mandado de prisão por roubo. Sendo assim, o indivíduo foi
conduzido até carceragem da Cadeia Pública de Prudentopolis para os
procedimentos.
Guarapuava, 15 de setembro de 2021.

2º Ten. QOPM Yan Lucca Nunes Santos ,
Oficial de Comunicação Social – 16º BPM

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

