
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 17 dezembro 2020 às 06h do dia 18 dezembro 2020
 (Quinta para Sexta-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01  –  CONDUZIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COM  CAPACIDADE  PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA.
Por  volta  das  23h31min  do  dia  17  de  dezembro  de  2020,  na   rua  Rodrigues  Arzão,
Primavera,  equipe em patrulhamento  visualizou  dois  indivíduos numa motocicleta,  cujo
condutor a pilotava em zigue zague e o passageiro não utilizava capacete. Ao ser dado voz
de abordagem identificado o condutor, 35 anos. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi
localizado com ambos, entretanto ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Realizado
o teste etilométrico, tendo por resultado o valor de 0,76 mg/. Frente aos fatos foi dado voz
de prisão e recolhida a sua motocicleta até o pátio do 16°BPM em razão de pendências
administrativas. 

02 – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h50min do dia 17 de dezembro de 2020, no Industrial, relata a solicitante,
31 anos que seu ex-marido, de 33 anos, chegou em sua residência embriagado e passou a
ameaçar  e  empurrar  a  mesma,  e  xingou  a  solicitante  de  puta,  vagabunda,  que  em
determinado momento deferiu chutes no corpo e um soco no rosto da vítima causando
hematoma. A mesma ainda apresentou a equipe uma medida protetiva, em que ele está
proibido de se aproximar dela por um perímetro de 200 metros  e ter contato com a mesma.
Diante  dos  fatos  foram encaminhadas  as  partes  para  14ªSDP para  os  procedimentos
cabíveis.

O  CORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:  

03 – APOIO OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h45min do dia 17 de dezembro de 2020, na rua XV de novembro,  Morro
Alto, a equipe se deslocou ao referido endereço onde segundo a solicitante, enfermeira,
ubs morro alto, havia no local uma pessoa do sexo feminino em surto psicótico. No local a
paciente, 28 anos já estava contida pelos enfermeiros. Em seguida esteve ao local, uma
ambulância do samu, aos quais conduziram ela para upa batel para atendimento medico.
Coube orientações as partes.

04 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA
Por  volta  das 00h05min  do dia  18  de dezembro de 2020,  na  rua  Leonardo Coblinski,
Boqueirão, a equipe foi acionada para averiguar situação de disparo de arma de fogo, no
local a vítima, 56 anos já estava recebendo atendimento médico pela equipe samu, onde
foi constatado que o homem foi alvejado com tiro no tórax, no braço direito e na cabeça,
porém  o  mesmo  veio  entrar  em  óbito.  Sendo  encaminhado  para  UPA  Batel  e
posteriormente para IML pela própria ambulância. Relatou no local, filho da vítima que seu
pai saiu na garagem da residência e logo em seguida ouviu três disparos de arma de fogo
e quando foi verificar ele já estava caído ao chão. Orientado quanto aos procedimentos
cabíveis.



OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

05 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA
Por volta das 09h50min do dia 17 de dezembro de 2020, na  Rua Turíbio Gomes, Vila Bela,
no  local,  Fiat/Palio,  de  responsabilidade  do  Sr  º,  52  anos,  encontrava-se  devidamente
estacionado, onde envolveu-se em acidente de trânsito, do tipo choque, ao sofrer colisão
de uma Carroça, com três ocupantes, sendo um casal de adultos e uma criança, os quais
transitavam pela via. Do evento resultaram em danos no veículo Fiat/Palio e nos ocupantes
da carroça, os quais foram socorridos pela equipe do Siate e encaminhados a Upa Batel,
não sendo estes identificados. Orientado quanto aos demais procedimentos. 

06 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA
Por volta das 17h30min do dia 17 de dezembro de 2020, na Av. Vereador Serafin Ribas,
Boqueirão, a equipe em patrulhamento, abordou uma motocicleta honda cbx 250 twister cor
prata, onde o condutor ao perceber a presença da equipe demonstrou  certo nervosismo,
levantando suspeita, sendo então abordado pela equipe, feita a busca pessoal nada de
ilícito foi  localizado, porém em consulta via sistema foi  constatado que o condutor não
possui  cnh e  ppd.  Diante  dos fatos  foi  efetuado as  notificações pertinente  e o veículo
liberado para responsável.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

07  –  RECEPTAÇÃO CULPOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO
OU MUNIÇÃO EM PINHÃO
Por volta das 11h00min do dia 17 de dezembro de 2020, na Travessa Dois, Recanto Verde,
informações de que na casa de um homem, estariam diversos produtos de furto. A equipe
deslocou até o local, sendo que, foi visualizado baterias próximo a porta da residência. Ao
abordar o local, foi visualizado o homem, 29 anos, o qual informou que o proprietário da
residência, teria saído, porém após alguns minutos, o mesmo apontou o outro lado da rua,
onde estaria o proprietário, 35 anos, o qual foi abordado, efetuado busca pessoal, onde foi
localizado  em  sua  cintura,  uma  garrucha,  aparentando  ser  calibre.  32,  a  qual  estava
carregada.  Foi  perguntado  para  o  mesmo  sobre  as  baterias,  este  informou  que  foi  o
homem, 29 anos  quem furtou as baterias e que estava vendendo para o mesmo. Diante
dos fatos,  a  equipe deu voz de prisão aos abordados e  conduziu  os  mesmos para  a
delegacia de polícia civil de Pinhão, para os procedimentos cabíveis. 
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