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

PERÍODO: das 06h do dia 25 de janeiro 2021 às 06h do dia 26 de janeiro 2021
(Segunda para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO QUALIFICADO - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava
Por volta das 06h55min do dia 25 de janeiro de 2021, na Rua Afonso de Camargo, Santana,
a equipe deslocou até o endereço supracitado, para verificar um incêndio, possivelmente
criminoso. No local em contato com a solicitante, a qual é a responsável pelo
estabelecimento comercial, relatou que populares entraram em contato com ela pela
manhã e informaram que a loja havia incendiado. Foi acionado o corpo de bombeiros os
quais se fizeram presentes e controlaram o fogo. Constatado que, a janela dos fundos da
loja foi arrombada e várias peças de roupas e tênis encontravam-se caídas no chão do lado
de fora, possivelmente que o autor do furto deixou para trás. A vítima não soube informar a
quantidade de produtos furtados por conta do incêndio. Ninguém soube informar os
possíveis autores do fato. foi orientada a vitima quanto aos procedimentos.

02 – VIOLAÇÃO DE DOMICILIO/ FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 16BPM
1CIA.
Por volta das 15h do dia 25 de janeiro de 2021, na Rua Argemiro Pacheco, São Cristovão,
a solicitante relatou que seu ex-marido, arrombou o cadeado do portão da residência e
adentrou o local. Momento em que a solicitante se fechou dentro da residência com os
filhos, e acionou a equipe policial. Relatou ainda que o ex-marido furtou a quantia de
R$ 50,00 (cinquenta reais), que estava embaixo de um ferro de passar roupa próximo a
janela da cozinha. Policiais no local verificaram que o autor já havia se evadido. Foi
realizado patrulhamento, porém não foi logrado êxito na abordagem, orientada solicitante
quanto aos procedimentos cabíveis.

03 – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
No dia 25 de jan. 21 às 18h20min, uma equipe da rádio patrulha deslocou até o bairro São
Cristóvão, para atender uma ocorrência de ameaça. No local efetuado abordagem em
homem de 19 anos, o qual encontrava-se de posse de uma faca de serra com
aproximadamente 12 cm de lâmina, tentando adentrar na residência da solicitante, 21 anos.
A vitima relatou para equipe policial que o abordado foi seu esposo, que desde a
separação o autor passou a fazer contato com a vítima através de redes sociais alegando
que caso ela tivesse envolvimento com outra pessoa iria matá-la. Na presente data o autor
compareceu na residência da vítima e de posse da arma branca alegando que queria
conversar, passou a forçar o portão e em alguns momentos direcionou a faca para que a
vítima soltasse o portão e ele conseguisse adentrar no imóvel. Diante do exposto dado voz
de prisão ao autor e encaminhado até a Delegacia para providências.

04 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA
– 16ºBPM/1ªCIA.
No dia 25 de jan. 21 às 18h, equipes do Choque e Operações com Cães, durante operação
Vida, através de levantamento de informações tomou conhecimento que na Rua Riachuelo,
Vila Carli, estaria ocorrendo tráfico de drogas. Em patrulhamento foi avistado um individuo
em atitude suspeita frente ao endereço mencionado, que ao perceber aproximação das
equipes, empreendeu fuga para interior da residência sendo de imediato alcançado e
abordado. Foi identificado como um homem de 26 anos, sendo localizado próximo do
abordado uma pequena porção de substância análoga a maconha fracionada,
característico de comércio, foi então empregada equipe de operações com cães, cão de
nome loba, onde durante buscas foram localizados no forro da casa mais uma porção da
mesma substância que pesou duzentos e vinte e sete gramas, uma balança de precisão e
dinheiro, cento e dezesseis reais, um aparelho celular e na parte externa da residência um
pé verde de maconha, embalado em uma sacola azul.. Realizada prisão do abordado,
apreensão da droga, dos objetos e dinheiro e apresentado na Delegacia para realização
dos procedimentos.

05 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16ºBPM/1ªCIA.
No dia 25 de jan. 21, às 18h35min, uma equipe da rádio patrulha em patrulhamento pela
Rua Dos Biólogos, Morro Alto, efetuou abordagem a uma pessoa de 55 anos, em consulta
via sistema foi constatado um mandado de prisão pelo crime previsto no art. 155 do cp.
Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao abordado e conduzido até a sede do 16º BPM
para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregue na Delegacia.

06 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16ºBPM/1ªCIA.
No dia 26 de jan. 21, às 02h, uma equipe da rádio patrulha estava em patrulhamento pela
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, quando efetuou abordagem a um grupo de pessoas,
em busca pessoal nos abordados nada de ilícito foi localizado, porém em consulta via
sistema foi constatado que um homem de 30 anos, possuía em seu desfavor o mandado
de prisão pelo crime previsto no art. 155 do cp. Diante do exposto foi dado voz de prisão
ao abordado e encaminhado até a sede do 16º BPM para confecção do boletim de
ocorrência e posteriormente entregue na Delegacia.

07 - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 26 de jan. 21, às 01h40min, a equipe do Oficial CPU estava em patrulhamento pela
Avenida Manoel Ribas quando se deparou com o veículo Chevrolet Cruze trafegando em
zig zag sendo que ao se aproximar para realizar a abordagem, o condutor arremessou
algumas latas de cerveja pela janela e posteriormente obedeceu a ordem de parada, porém,
em visível estado de embriaguez, teve inclusive dificuldades para descer do automóvel. Em
busca veicular fora encontrado mais latas de cerveja no porta-copos ao lado do motorista,
questionado o condutor, 41 anos, se este haveria ingerido bebidas alcoólicas afirmou que
sim, que estaria saindo de uma festa. Convidado a realizar o teste etilômétrico, aceitou,
porém, em uma primeira tentativa não assoprou corretamente e jogou o bico do bafômetro

no chão. Sendo novamente oportunizado que ele realizasse o teste, desta vez teve como
resultado 0,97 mg/l, e em consulta via sistema foi constado que o citado veículo estava
com débitos de licenciamento. Diante do exposto, o veículo foi recolhido ao pátio do 16º
BPM, fora lavrado as notificações pertinentes e o condutor encaminhado à Delegacia para
as providências cabíveis. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o autor passou a
ameaçar os policiais dizendo que perderiam suas carreiras por terem realizado a prisão
dele, e que iria acabar com as vidas deles, que "não sabiam com quem tinham mexido". Ao
ser solicitado para que o autor assinasse o teste etilométrico, o mesmo tentou rasurar o
teste de forma a torná-lo ilegível.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
08 - ROUBO EM GUARAPUAVA – 16ºBPM/1ªCIA.
No dia 26 de jan. 21, ás 02h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até a Rua Guaira
centro para atender uma ocorrência de Roubo. No local a vítima, 47 anos, relatou que
estava chegando em sua residência momento em que saiu de seu veiculo Fiat/Uno de cor
branca de placas GTD-6936, para abrir o portão da garagem quando foi rendido por dois
indivíduos armados com faca, um deles trajando camisa cinza, boné cinza e calça escura,
os autores deram voz de roubo levando sua carteira, celular e seu veículo, liberando o
solicitante aproximadamente duas quadras do local do fato. A equipe realizou
patrulhamento porém sem êxito.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
09- CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E DANO EM CANTAGALO 16 BPM
2CIA.
Por volta das 08h44min do dia 25 de janeiro de 2021, Rua João Maria Pacifico, Centro
após levantamento de informações, a equipe foi informada que teria ocorrido uma colisão

frontal em veiculo estacionado e que o autor teria se evadido e estaria embriagado próximo
ao trevo secundario de Cantagalo. A equipe policial logrou êxito em abordar o autor com
veiculo Peugeot 206. Indagado sobre os fatos o mesmo apresentava visíveis sinais de
embriaguez, como forte odor etílico, desorientado, capacidade de fala e mobilidade
reduzida. Foi apresentado o etilômetro, o qual aceitou realizar o teste sendo constatado o
valor 1,80 mg/l . Encaminhado o veiculo e o autor até o pelotão, onde foi cientificado dos
seus direitos e encaminhado para a Delegacia para os procedimentos. O veiculo Peugeot
206 estava com débitos pendentes e ficou apreendido no pátio do 3º pelotão. Compareceu
no pelotão a proprietária do veiculo HB20 o qual o autor colidiu, juntamente com gravações
comprovando os fatos, sendo essa orientada aos procedimentos.
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