
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 24 de janeiro 2021 às 06h do dia 25 de janeiro 2021
(Domingo para Segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:

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

No dia 24 de jan. 21, às 13h, uma equipe da rádio patrulha deslocou até uma residência no

bairro Cascavel, onde após levantamento de informações de que uma mulher de 32 anos,

possuía mandado de prisão em aberto. Abordada uma mulher e em consulta via sistema foi

constatado o mandado de prisão pelo crime previsto no art. 33 do cp. Diante do fatos foi

dado voz de prisão a abordada e encaminhada até a Delegacia.

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

No dia 24 de jan. 21, às 12h, uma equipe de policiais militares estava em patrulhamento

pela Rua Iran Vieira de Souza, Conradinho quando efetuou abordagem a uma pessoa de

38 anos, em busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém em consulta via sistema foi

constatado que possuía em seu desfavor um mandado de prisão pelos crimes previstos

nos artigos 147 e 24-a do cp. Diante do fato foi dado voz de prisão ao abordado e

encaminhado até a Delegacia.

3 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/AMEAÇA/DANO E INJÚRIA EM GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1º CIA.

No dia 24 de jan. 21, às 13h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até o bairro São

Cristóvão para atender uma ocorrência violência doméstica. No local foi efetuado contato

com uma senhora de 78 anos e outra de 47 anos, mãe e irmã do autor, as quais passaram

a relatar que o autor, 49 anos, chegou embriagado, causou danos na residência e proferiu

diversas injurias contra as vítimas, além de ameaçá-las de morte e tentar agredi-las com

uma barra de ferro. Diante da situação e do interesse na representação o autor foi preso e

conduzido até a Delegacia.



4 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - LESÃO
CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 16h30min. No bairro Vila Carli, a equipe deslocou para averiguar uma

situação de lesão corporal. No local em contato com a solicitante, 29 anos, relatou que

ouviu uma discussão na residência do tio de seu marido, 64 anos, e que foi até o local para

ver o que estava acontecendo juntamente com sua filha adolescente, 15 anos, que a

solicitante constatou que o tio de seu marido estava agredindo uma adolescente, 12 anos,

a qual é sobrinha do agressor. A solicitante e sua filha tentaram impedir que o autor

continuasse com as agressões momento em que veio a agredir a filha da solicitante com

um soco na face fazendo com que ela desmaiasse, que ainda desferiu um tapa na face da

solicitante e evadiu-se em um veículo Ford/Fiesta de cor vermelha juntamente com sua

irmã, a qual é moradora do residencial 2000. A solicitante ainda relatou para a equipe

policial que o autor possui uma arma de fogo, a qual ocasionalmente ostenta no pátio da

residência. Diante do exposto, foi efetuado patrulhamento e deslocado até o bairro

Residencial 2000 e logrado êxito na localização do autor. Perguntado ao abordado quanto

ao ocorrido este veio a confirmar os fatos, sendo então indagado sobre a denuncia de

possuir arma de fogo, relatou que possui um revolver calibre 38 e que a arma estaria no

interior do veículo que trabalha. Foi deslocado novamente até a residência do autor e no

interior do veículo volvo FH 460, foi localizado uma arma de fogo tipo revólver calibre 38,

desmuniciado e uma caixa contendo 36 munições do mesmo calibre. Diante dos fatos e do

interesse da representação da vítima foi dado voz de prisão para autor e encaminhadas as

partes juntamente com a referida arma até a Delegacia para providências cabíveis.

5 – FURTO SIMPLES – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava – 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 20h30min. No bairro Vila Bela, repassado a equipe policial uma

situação de furto onde o solicitante, 51 anos, estava visualizando o sistema de câmeras

de vídeo momento em que uma das câmeras desligou repentinamente. O solicitante foi até

a área externa e um dos vizinhos informou que um rapaz de calção laranja e camiseta

quadriculada acabara de arrancar a câmera de segurança. A vítima e os vizinhos de posse

da informação começaram a circular pelas ruas do bairro até que localizaram o indivíduo a

três quadras da residência de posse do produto do furto. Ao ser abordado, o autor, investiu

contra a vítima e demais populares com chutes e socos, porém foi contido. O autor ficou

com lesões nas mãos e hematoma no olho esquerdo. Com a chegada da equipe policial o



autor, 33 anos, ainda estava sendo contido, foi identificado, dado voz de prisão e

encaminhado até a Delegacia.

6 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL -16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 20h45min.. Na Rua João Gelinski, bairro Conradinho, a equipe estava

em patrulhamento, onde foi visualizado uma grande movimentação de pessoas, usuários

de drogas, que já é de conhecimentos das equipes policiais ser um ponto de venda de

entorpecentes (maconha, crack e cocaína) por determinada pessoa o qual fica transitando

a pé nesta rua e também próximo a um bar. Em dado momento foi visualizado que parou

uma motocicleta de cor preta e realizou rapidamente uma troca de objetos, possivelmente

droga, que ao visualizar a viatura policial tomou rumo ignorado, não sendo possível lograr

êxito na abordagem nem visualizar a placa. A equipe policial abordou um transeunte, 30

anos, o qual se tratava da determinada pessoa conhecida da equipe por realizar a venda

de entorpecentes. Em busca pessoal foi localizado uma nota de R$ 10,00 e uma bucha de

maconha já fracionada pronta para venda. Diante das informações em desfavor do

abordado, da atitude suspeita e também por o abordado estar com uma bucha de maconha

em seu bolso, foi deslocado até a residência dele, onde foi informado sua vó, a qual se

encontrava na residência no momento da chegada da equipe, que o neto foi abordado com

entorpecente, de imediato a idosa relatou que o telefone dele toca diversas vezes durante o

dia e que ele sai da residência várias vezes, e que já imaginava que ele estaria envolvido

com algo de errado, e logo ele seria preso, franqueando imediatamente a entrada da

equipe na residência e ainda mostrando qual seria o quarto que abordado dormia. Durante

as buscas foi localizado dentro de um buraco de tijolo mais certa quantia de substância

análoga a cocaína (2,4g), e dentro de um calçado em cima do guarda roupa mais certa

quantia de substância análoga a maconha, e também em cima do guarda roupa uma

balança de precisão, objeto característico do tráfico de drogas. Foi realizado a apreensão

do celular do abordado, pois varias mensagens e ligações foram recebidas durante as

buscas e a confecção dos documentos. Porém conforme determinação do Delegado de

plantão a situação foi caracterizada como drogas para consumo e foi realizado Termo

Circunstanciado.



7 – ROUBO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DISPARO DE ARMA DE FOGO -
16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 23h18min. Na Rua Almirante Barroso no bairro Vila Carli, um
senhor de 43 anos, relatou que estava em sua residência, juntamente com sua esposa e

o filho, momento em que três homens adentraram a residência, armados com arma de fogo,

amarraram as vítimas e trancaram ambos em um quarto, sendo que um dos autores deu

algumas coronhadas no solicitante, causando escoriações pela cabeça e orelha. Os

autores subtraíram objetos da residência, como eletroeletrônicos, dinheiro e joias. Se

evadiram do local levando também dois veículos de propriedade das vítimas, sendo uma

Camionete Chevrolet S10 placas AWI 9A17 de cor bege e um Fiat Punto placas ACF 6448
de cor prata. Repassado as placas via radio, uma das equipes de policiais militares,

cruzaram pelo veiculo Fiat Punto na BR 277 sentido Aeroporto, sendo que os condutores

do Fiat Punto ao perceberem que era um veículo policial, efetuaram alguns disparos contra

a equipe, sendo revidado de imediato, na tentativa de parar tal agressão, pois estavam

colocando em risco a equipe, bem como, transeuntes, pois estavam em alta velocidade. A

equipe da rádio patrulha adentrou na Av. Pedro Carli e se deparou com o veiculo, o qual

seguia sentido centro, onde colidiu. Os autores saíram do veículo na tentativa de fuga, um

com arma em punho, sendo necessário os policiais efetuarem alguns disparos, dos quais

atingiu um dos autores na perna. Foi logrado êxito também na prisão do outro há alguns

metros do local por outra equipe policial que estava em apoio. Foi solicitado a presença do

SAMU no local, para dar atendimento a um dos autores, sendo que foi socorrido e

encaminhado ate o hospital. Um dos autores relatou que a Camionete estaria no Distrito do

Guará nas proximidades do Rio das Pedras, sendo deslocado ate o local, logrando êxito na

localização do segundo veículo, porém sem os eletrodomésticos roubados. Após

identificados os autores eram dois homens, 27 e 29 anos.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

8 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 24 de jan. 21, às 03h, a equipe do PPTran estava em patrulhamento pela BR 277

km 343, quando se deparou com um veiculo Toyota/Hilux estacionado sobre a terceira

faixa, onde uma pessoa sinalizava com uma lanterna. Em abordagem foi identificado um

homem, 39 anos, nacionalidade Paraguaia, o qual relatou que transitava pela referida

rodovia, quando veio a atingir um ciclista não identificado, que encontrava-se transitando

em meio as faixas de circulação e após sofrer queda acabou sendo atropelado por outros



veículos estando em óbito no local. Diante do exposto, a equipe realizou o bloqueio e

desvio da rodovia com sentido a marginal, sendo acionado os demais órgãos competentes.

9 – LESÃO CORPORAL -16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 22h09min. No bairro Vila Carli, conforme repassado via 190 de que no

local havia uma briga generalizada, envolvendo varias pessoas onde houve alguns

disparos de arma de fogo. Com a chegada da equipe no local, constatou dois homens

caídos em via pública, com várias lesões na região da cabeça e face, oriundas de

garrafadas (cacos de vidros). Conversado com populares, os mesmos informaram que os

tiros realizados, foi pelo proprietário de um bar nas proximidades, porém não se encontrava

mais no estabelecimento. Relataram ainda que um funcionário do referido bar foi lesionado

pelos disparos. Uma equipe médica esteve no local e encaminhou ambos para o hospital.

No hospital foram identificadas as vitimas como sendo dois homens de 32 e 36 anos.

10 – LESÃO CORPORAL - APOIO A OUTROS ÓRGÃOS - 16ºBPM 1ªCIA
GUARAPUAVA

No dia 24 jan. 21, às 20h33min. No bairro Trianon, conversado com uma mulher de 22

anos, relatou que teve um desentendimento com sua mãe, sendo que sua tia se envolveu

na discussão e acabaram entrando em vias de fato, momento em que a tia pegou uma faca,

desferiu um golpe nas costas da solicitante, e evadiu-se do local. A vítima foi socorrida por

populares, os quais acionaram a equipe do SAMU. Foi orientada quanto aos procedimentos

cabíveis e encaminhada para atendimento médico.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:

11 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZAO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava

No dia 24 jan. 21, às 22h40min. Na Rua Julio de Castilho, bairro Vila Carli, a equipe estava

em patrulhamento pela referida via quando um veículo VW Gol o qual estava em

deslocamento logo a frente da viatura policial pela Rua Julio de Castilho; momento que no

cruzamento com a Rua Saldanha Marinho este executou manobra perigosa (deslizamento

de pneus), de pronto a equipe iniciou acompanhamento ao referido veículo com sinais



luminosos e sirene, sendo logrado êxito na abordagem na Rua Inacio Karpinski. Realizado

busca pessoal nos ocupantes e no interior do veículo nada de ilícito localizado, constatado

pela equipe policial que o condutor, 19 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez

como: forte odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada sendo então este convidado a

realizar o teste etilométrico onde sem qualquer tipo de coação física ou psicológica este o

fez e obteve resultado aferido de 0,46 mg/l. Diante do fato foi dado voz de prisão ao

condutor. Orientado o mesmo quanto aos seus direitos constitucionais e encaminhado este

até a Delegacia. O veículo VW Gol foi liberado a uma senhora habilitada e em condições

de dirigir.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

12 – FURTO QUALIFICADO EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.

No dia 24 de jan. 21, às 14h30min, compareceu a sede da 3ª Cia um senhor, 45 anos, o

qual passou a relatar que nesta data por volta das 7h percebeu que haviam adentrado em

seu sítio na localidade da Limeira, danificado a cerca e subtraído cinco cabeças de gado da

Raça Jersey com brincos, sendo quatro fêmeas e um macho. Relata ainda que teria rastros

de veículo do tipo camioneta. Diante dos fatos foi orientado o solicitante quanto aos

procedimentos.

13 – LESÃO CORPORAL/ DESOBEDIÊNCIA/ RESISTÊNCIA
- 16ºBPM 3 ªCIA PITANGA

No dia 24 jan. 21, às 20h30min.. No bairro Vila Nova, após solicitação de um senhor, o qual

relatou que um de seus funcionários entrou em contato com o mesmo relatando que a mãe

deste funcionário estava sendo agredida pelo convivente e que ela teria conseguido

escapar do autor dos fatos e estava esperando a equipe policial nas proximidades da

Delegacia. A equipe PM deslocou até a Rua José Klosovski, quando nas proximidades da

Delegacia foi abordada pela vítima, 43 anos a qual estava acompanhada de seu filho, 14

anos, os quais passaram a relatar que o convivente da vítima chegou em casa alterado e

passou a agredi-la. Relatou ainda que o autor enrolou uma camisa nas mãos e bateu no

rosto da vítima, incitando verbalmente para que a mesma reagisse. Logo em seguida

segurou o filho pelo pescoço com uma das mãos e estando de posse de um canivete na

outra mão disse que ia cortar o pescoço do menino, momento em que foram socorridos por

vizinhos conseguindo se evadir do local onde permaneceu próximo a delegacia

aguardando a chegada da equipe policial. A equipe PM deslocou até a residência onde



estava o autor, localizando o mesmo no sofá da sala, assim foi dada voz de abordagem ao

mesmo, porém autor insistia que não seria abordado, e que a policia não tinha mandado

para abordá-lo. Logo em seguida foi visualizado pelos policiais que o autor estava com um

canivete em baixo da mão direita. Sendo assim, foi dialogado para que o mesmo soltasse o

canivete. Em um primeiro momento o indivíduo acatou a ordem da equipe, soltou o

canivete sobre o sofá e levantou as mãos querendo demonstrar que não tinha nada nas

mãos. Porém logo em seguida pegou rapidamente o canivete e correu em direção ao

policial. Momento que o policial correu em direção a porta que possibilitava acesso externo

a residência para ampliar o tempo de reação. Em continuidade um policial, estando de

frente para o indivíduo próximo a porta a qual o outro policial se direcionou, aguardou o seu

companheiro passar pela porta e estando fora da linha de tiro, efetuou disparo contra o

autor com a finalidade de repelir injusta agressão contra os policiais. O autor segurava o

canivete de forma experiente e buscou realizar golpes pendulares na direção de cima para

baixo contra a equipe, o disparo atingiu o autor na região do abdômen do lado esquerdo,

sendo possível então a abordagem do mesmo. De imediato foi acionado a equipe do Corpo

de Bombeiros, os quais o socorreram e encaminharam até o hospital.
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