
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 21 de janeiro 2021 às 06h do dia 22 de janeiro 2021
(Quinta para Sexta-Feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

01- VEICULO RECUPERADO EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 CIA.

Por volta das 07h40min do dia 21 de janeiro de 2021, a equipe policial foi acionada para

deslocar ate a BR 277 próximo a um restaurante onde foi informado pelo solicitante, de 20

anos, que seu veículo estaria abandonado no local citado, veículo este que foi roubado em

um posto de combustível em data anterior. O solicitante deslocou até o endereço e

confirmou ser seu veículo um VW/Gol na cor preta, em seguida acionou as equipes da

Policia Militar e PRF. No local feito contato com o solicitante o qual já havia acionado o

guincho para remoção de seu veículo, tendo em vista que estava sem as chaves. No

interior do automóvel estavam alguns de seus documentos que foram levado junto no

roubo. Diante dos fatos foram realizados os procedimentos pertinentes.

02- DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 CIA.

Por volta das 06h45min do dia 21 de janeiro de 2021, na Rua Vicente machado centro,
a equipe deslocou pois recebeu diversas ligações relatando que um homem estaria sendo

agredido por um grupo de jovens. No local ao perceberem a chegada das viaturas, três

homens adentraram a residência. Também foi visualizado uma pessoa com ferimento no

rosto porém este se evadiu do local e não esperou atendimento. A equipe de policiais

militares adentrou o pátio da residência dando voz de abordagem, porém dois homens não

acataram a ordem de abordagem, resistiram e investiram com chutes e socos contra as

equipes policiais, sendo necessário a utilização de força moderada e técnicas de

imobilização para conter a injusta agressão. Na residência também foram abordados mais

dois homens, estes colaboram com abordagem. Após conter os envolvidos foram

questionados sobre o fato, os quais relataram que estavam na via pichando um muro

momento em que uma pessoa teria repreendido os autores, os quais se revoltaram contra



esta pessoa e começaram agredi-lo. Em busca na residência, foi localizado uma lata de

spray na cor preta, compatível com a mesma utilizada no murro da residência vizinha,

escondida na parte externa da casa dos envolvidos. Diante dos fatos a equipe foi ate a

residência danificada onde a proprietária não manifestou interesse em representação pelo

ato de vandalismo em seu murro. Diante dos fatos foram encaminhados os dois homens

que tentaram agredir os policiais para o cartório do 16 BPM para confecção de Termo

Circunstanciado.

03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 21 de jan. 21, às 19h30min, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até a Rua

Alexandre de Carvalho, Industrial, após levantamento de informações de que um homem

de 38 anos, possuía mandado de prisão em seu desfavor. No local abordado e em

consulta via sistema foi constatado o mandado de prisão. Diante dos fatos, foi dado voz de

prisão ao abordado e conduzido para a Delegacia.

04 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 21 de jan. 21, às 21h, no Fórum Estadual de Guarapuava uma equipe da Rádio

Patrulha cumpriu o mandado de prisão em desfavor de dois homens, que após serem

julgados no Tribunal do Júri nesta data foram condenados pelo crime de Homicídio.

05 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA
GRAVE EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 21 de jan. 21, às 23h40min, uma equipe da Rádio Patrulha em deslocamento com

destino ao bairro Alto Cascavel, para prestar atendimento a uma ocorrência de rixa e lesão

corporal. Nas proximidades do local a equipe policial visualizou um veículo VW/ Voyage

com um homem de 26 anos, na condução, o qual ao perceber a presença da equipe

policial demonstrou nervosismo. Efetuado busca pessoal e no veículo nada de ílicito foi

localizado, no entanto o abordado apresentava nervosismo, sendo que estava ofegante e

evitava falar sobre o fato que havia ocorrido, diante disso o abordado foi liberado. Ao

chegar no endereço da ocorrência outros policiais que prestavam apoio e já encontravam-

se no endereço informaram que haviam dois feridos, um, 33 anos, por arma branca que

estava inconsciente com diversas perfurações pelo corpo, e outro, 48 anos, ferido por

arma de fogo. A vítima de 48 anos estava consciente e relatou que o nome do autor, que

seria justamente a pessoa abordada anteriormente com o veículo VW/Voyage. De posse

dessa informação a equipe retornou até o local que teriam efetuado a abordagem sendo



localizado novamente o homem, que ao avistar a equipe empreendeu fuga, porém foi

conseguido êxito em abordá-lo. Compareceram no local da ocorrência uma equipe médica

para prestar atendimento aos feridos, onde foi constatado o óbito do homem de 33 anos e

o homem de 48 anos foi encaminhado para o hospital. Compareceram também no local

dos fatos, os demais órgãos competentes para o término dos procedimentos relacionados

ao óbito e o autor conduzido até a Delegacia para os demais procedimentos.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

06- ROUBO EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 CIA.

Por volta das 11h10min do dia 21 de janeiro de 201, na Avenida Sebastião de Camargo

Ribas, Bonsucesso, relata a vitima que estava no ponto de ônibus em frente ao terminal

rodoviário, quando um homem o abordou, falou que tinha uma faca, e deu voz de roubo

subtraindo a quantia de trezentos reais em espécie, e evadiu-se em um veiculo uno de cor

azul. A vítima não soube repassar a placa. Foi realizado patrulhamento porém sem êxito na

localização do autor. Orientado solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.

07 – DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1ªCIA.

No dia 21 de jan. 21, às 23h40min, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até o bairro

Dos Estados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local o

solicitante de 26 anos, relatou para a equipe que tem uma desavença com um homem e

que nesta após uma discussão, o qual portando um revólver, efetuou alguns disparos em

direção ao solicitante, vindo a atingir seu braço esquerdo. O autor evadiu-se logo em

seguida dos disparos. A vitima foi encaminhada para atendimento médico. O autor se

evadiu do local em um veículo GM/Celta, de cor azul, tomando rumo ignorado. Foi

realizado patrulhamento nas proximidades, porém, nada e ninguém foi localizado.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

Nada a relatar.



OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

08 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM PRUDENTÓPOLIS – 16º BPM / 4ª CIA.

No dia 21 de jan. 21, às 15h40, a equipe policial deslocou até a Linha Manduri, após

solicitação do Corpo de Bombeiro que haviam constatado um individuo em óbito. No local a

equipe policial constatou o fato sendo um senhor de 75 anos. Realizado o isolamento da

área, e acionado os órgãos competentes, os quais realizaram os devidos procedimentos.

No local também estava uma senhora de 43 anos, a qual relatou que encontrou o senhor

caído em frente a residência e acionou o corpo de bombeiros.

09 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO EM
CANDÓI - 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 21 de jan. 21, às 15h, uma equipe da Rotam deslocou até a Estrada Rural Santa

Clara após levantamento de informações de que duas pessoas teriam armas de fogo e que

um deles estaria foragido do sistema prisional. No local, foi entrado em contato com um

homem, 40 anos, o qual admitiu possuir armas de fogo irregular, sendo então localizadas

duas espingardas: uma espingarda calibre 16 sem número de série e marca aparente,

carregada com um cartucho cbc do referido calibre; uma espingarda calibre 32 sem número

de série e marca aparente. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem e

encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.
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