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

PERÍODO: das 06h do dia 18 novembro 2020 às 06h do dia 19 novembro 2020
(Quarta para Quinta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS / CUMPRIMENTO
DE MANDADO JUDICIAL - SEM ILICITUDE EM GUARAPUAVA.
Por volta das 16h30min do dia 18 de novembro de 2020, a equipe do Oficial CPU e Rádio
patrulha deslocaram até a Rua Evaristo da Veiga, Morro Alto, após solicitação do relatando
que próximo a sua residência, um masculino com uma mochila nas costas estaria
transitando de forma suspeita. Sendo então realizado abordagem a um homem, 34 anos,
sendo que após revista foi encontrado em sua mochila dois tabletes de substância análoga
a maconha, em entrevista ao abordado esse relatou que em um terreno baldio haveria mais
uma bolsa contendo mais substância, sendo de imediato deslocado até o local indicado,
onde foi localizado uma mochila, que após pesado totalizou 12,710 kg ( doze quilos e
setecentas e dez gramas) de substancia análoga a maconha. Realizado consulta via sesp/
pr foi constatado que o mesmo possui dois mandados de prisão aberto em seu desfavor,
ambos por furto. Diante dos fatos foi encaminhado juntamente com a substância para 14ª
SDP para as providências cabíveis.
02 - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR / DANO E AMEAÇA
EM GUARAPUAVA.
Por volta das 00h40min do dia 19 de novembro de 2020 uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até a Rua Judite Bastos de Oliveira, para atender uma ocorrência de Lesão
Corporal. No local informou a solicitante, 57 anos, que juntamente com seus familiares
(filhos e esposo) estavam bebendo no bar que é de sua propriedade quando em
determinado momento seu filho, 21 anos, começou discutir com o pai e nesse momento
iniciou-se as agressões físicas por parte do rapaz o qual investia contra o seu pai
necessitando assim da intervenção do irmão do mesmo) com o intuito de conter as
agressões. Nesse momento ele adentrou na residência e voltou ao local com uma faca em
mãos, quebrando objetos que ali estavam e ameaçando matar a solicitante se ela não
contasse onde seu pai se encontrava, pois ele havia se evadido do local. Nesse instante a
Sra. acionou a equipe policial
enquanto ele empreendia fuga do local. Durante
patrulhamento logrou-se êxito em localizar a pessoa o mesmo o qual portava a referida
faca em sua cintura e possuía diversas lesões em sua face, mãos e corpo devido ter
entrado em luta corporal com seus entes. Foi encaminhado a Upa Batel para atendimento
médico e posteriormente ambas as partes foram encaminhadas a 14ª SDP para
procedimentos de polícia judiciária.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
03 – AMEAÇA E GUARAPUAVA..
Por volta das 23h55min do dia 17 de novembro de 2020, na Rua Barão de Capanema,
Batel, no local em conversa com a senhora , 40 anos de idade, a qual passou a relatar que
não suporta mais seu amásio pelo fato do mesmo discutindo vindo até a ameaçá-la de
morte , porém queria apenas que saísse de casa e a deixasse sossegada, diante do não
interesse em representar da vítima , foi conversado com o senhor , 41 anos , e orientado
que o mesmo se retirasse da residência , sendo acatado. Foi orientada a vitima quanto aos
procedimentos cabíveis posteriores.
04- DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM GUARAPUAVA.
Por volta das 15h40min do dia 18 de novembro de 2020 na Rua Gotico, Morro Alto, relata a
solicitante que seu enteado, Ueslei Maike Rodrigues Rocha 13 anos, desapareceu na tarde
de ontem e até o momento não retornou, relata ainda que não é a primeira vez que
acontece esse ano.
05- DANO EM GUARAPUAVA.
Por volta das 15h00min do dia 18 de novembro de 2020 na Rua Marechal Deodoro, Vila
Bela, relatou o solicitante que sua casa faz divisa com a parede da casa do vizinho. relatou
que devido o vizinho ter construído uma parede na divisa do marco dos terrenos, este
avisou que iria cortar as telhas da casa que faziam o beiral da casa do solicitante, que
devido ao corte das telhas e por ter chovido na data de hoje, seus pertences e moveis
estavam danificados e molhados. A equipe orientou quanto aos procedimentos.
06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA.
Por volta das 20h48min do dia 18 de novembro de 2020 uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até a Rua Pedro Tereza de Gões, Boqueirão, foi acionada para prestar
atendimento de ocorrência de lesão corporal, No local em contato com uma testemunha o
qual informou que houve uma briga entre várias pessoas que estavam na residência em
um churrasco, e durante o evento uma mulher 41 anos, acabou desferindo um golpe com
uma apá na face de um homem, 38 anos, o qual já havia sido socorrido pelo Samu e
encaminhado até a Upa Batel, foi realizado patrulhamento e a autora não foi localizada.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
07 - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA / DIRIGIR VEÍCULO SEM CNH EM
GUARAPUAVA .
No dia 18 de novembro de 2020, Por volta das 17h00mim do dia 18 de novembro de 2020
um policial estava em deslocamento de Pitanga para Guarapuava pela PR 466, quando
próximo ao posto da polícia Rodoviária Estadual foi visualizado um veículo gm/corsa, wind
de cor vermelhas e placas, o qual transitava em zig zag pela rodovia invadindo diversas
vezes a faixa contrária. Abordado em frente ao posto da Polícia Rodoviária e constatado
que o condutor, 37 anos, não possuía cnh e apresentava visíveis sinais de embriagues
sendo eles olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito etílico, diante do exposto no
posto da Polícia Rodoviária Estadual não tinha nenhum policial, então solicitado apoio do
16º BPM, onde a equipe, o qual prestaram apoio e conduziram o autor até a 14ª SDP,
também compareceram na 14ª SDP a equipe do trânsito, os quais ofereceram o teste
etilométrico, o qual recusou-se a realização do teste. Diante dos fatos foi dado a voz de
prisão e lavrado o termo de constatação e sinais de alteração da capacidade psicomotora.
Que o veículo encontra-se com pendências junto ao Detran o qual foi recolhido ao pátio da
Polícia Rodoviária
Estadual.

08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 18 de nov. 20, por volta das 20h52min, a equipe do plantão de acidentes deslocou
até a Rua Sebastião de Camargo Ribas esquina com Rua Manoel Bandeira para atender
uma ocorrência de acidente de trânsito. No local ambos os veículos transitavam pela
AVENIDA SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, em sentidos opostos, veículo L200 TRITON
3.2 D, sentido Vila carli x São Cristóvão e veículo YBR150 FACTOR ED, sentido São
Cristóvão x Vila Carli, quando no cruzamento com a RUA MANOEL BANDEIRA,
envolveram-se em um abalroamento transversal, conforme croqui e declarações. A
motocicleta foi entregue para outro condutor habilitado, sendo o condutor da motocicleta
encaminhado para a UPA BATEL para atendimento médico.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
09 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM MANOEL RIBAS
No dia 18 de nov. 20, por volta das 15h20 min, equipe policial deslocou na Avenida Sete de
Setembro, 15h20min, após levantamento de informações de que a pessoa de duas
pessoas estariam comercializando entorpecente na cidade. Diante dos fatos foi
intensificado o patrulhamento na entrada da cidade de Manoel Ribas, sendo avistado o
veículo suspeito, sendo um fusca azul escuro, procedida a abordagem e identificado a
condutora, 18 anos e passageira, 17 anos. Realizada a revista no carro, sendo localizado
um bucha de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 01 (uma) grama,
embalada pronta para comercialização, foi localizado com a mulher de18 anos um aparelho
de celular marca samsung na cor preto, imei 356514065320806, e dentro da bolsa da
mesma foi localizado outro celular, de propriedade da outra jovem de 17 anos, da marca
samsung, cor preto, número de imei 352525083412049. Foi encontrado também sob a
posse das duas a quantia de R$100,00 (cem reais) em dinheiro trocado. Diante da suspeita
de que as abordadas tivessem mais drogas no corpo, foram conduzidas até a sede do
destacamento policial militar, onde foi solicitado apoio das conselheiras tutelares para
proceder a revista pessoal, por se tratar de menor e do sexo feminino, sendo realizado a
revista, não sendo localizado nada de ilícito. Que durante o procedimento no
destacamento, o celular de jovem de 18 anos a todo momento recebia mensagens de
usuários de drogas, perguntando se tinham drogas, se já havia "chegado da boa",
perguntando pelo paradeiro das duas, foi deslocado até a residência para realizar buscas,
sendo autorizado pela proprietária e preeenchido autorização para busca domiciliar,
assinado por ambas não sendo localizado nada na residência. Dado voz de prisão pelo
crime de tráfico de drogas e conduzidas até a delegacia de policia civil, para que sejam
adotados os devidos procedimentos. O conselho tutelar acompanhou a menor na
delegacia. O veículo ficou apreendido no pátio do destacamento, tendo em vista a
condutora não possuir cnh e estar com descarga livre o escapamento. Foi orientada a
condutora quanto as medidas a serem tomadas com relação aos procedimentos de
trânsito.
10 – FURTO QUALIFICADO EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 18 de nov. 20, por volta das 21h20min, compareceu no pelotão o Sr. de 26 anos, o
qual relatou que deixou sua motocicleta marca honda titan cg 150, estacionada no pátio de
sua residência e algum tempo depois percebeu que havia sido furtada. A equipe de serviço
realizou patrulhamento, sem êxito em localizar a referida motocicleta. O solicitante foi
orientado sobre os procedimentos legais. B
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