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

PERÍODO: das 06h do dia 22 fevereiro 2021 às 06h do dia 23 fevereiro 2021
(Segunda-feira para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CALUNIA EM GUARAPUAVA – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 12h3Omin, a equipe deslocou até a Rua Cel. Antonio
Vilaca, Vila Bela, onde relatou o solicitante, de 26 anos de idade, que a algum tempo
vem tendo desentendimento com sua vizinha de 33 anos de idade, e que nesta data
tiveram uma discussão. Relatou ainda que sua vizinha, o acusou de espancar sua filha
de 9 anos de idade. Diante dos fatos e do interesse em representação foram conduzido
as partes para o 16º BPM para confecção de Termo Circunstanciado pelo crime de
calunia.
02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA –PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 19h, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Macedonia, Boqueirão, quando efetuou abordagem a uma
pessoa, posteriormente identificada como uma Mulher de 32 anos de idade. Em consulta
via Sesp/Intranet foi constatado que ela possuía em seu desfavor, um mandado de
prisão com validade até 16/02/2024, pelo crime previsto no art. 171. Diante dos fatos foi
dada voz de prisão para a mulher e encaminhada para 14ª SDP.
03 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 20h, a equipe policial foi acionada para prestar
atendimento a ocorrência de furto em um Supermercado, no Bairro Cidade dos Lagos.
No local funcionários haviam abordado um casal, identificados o homem de 27 anos de
idade e a mulher de 30 anos de idade. Conforme relato dos funcionários, a mulher teria
furtado 04 (quatro) potes de creme de avelã nutella, colocando-os dentro de uma bolsa,
e saído do estabelecimento sem pagar, enquanto que Felipe a aguardava do lado de
fora em um veiculo. O casal confessou a prática do ilícito, e admitiram que já haviam
furtado esse mesmo produto em outras ocasiões, para comercializar. Fato confirmado
por imagens de câmeras do mercado. Diante dos fatos receberam voz de prisão e foram
encaminhados a 14ª SPD para os procedimentos legais.
04 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, ás 23h, uma equipe da Rádio Patrulha, estava
patrulhamento pela Rua Barão do Rio Branco, Boqueirão, quando visualizou uma
pessoa posteriormente identificada como um indivíduo do sexo masculino, de 18 anos
de idade, o qual ao avistar a viatura policial demonstrou nervosismo tentando ocultar um
objeto na cintura, gerando assim suspeição e motivando a abordagem policial. Em busca
pessoal no abordado foi localizado no bolso uma quantia em dinheiro, sendo diversas
cédulas e algumas moedas, característicos da venda de entorpecentes, um aparelho
celular marca Motorola, e na cintura foi localizado uma porção fracionada de substância
análoga a maconha, totalizando a quantia de 18 (dezoito) gramas. Diante do exposto foi
efetuadas buscas na residência e localizado no quarto do abordado uma balança de
precisão, uma faca, a qual apresentava indícios de ser utilizada para fracionar a droga,
mais uma porção semelhante a maconha e ainda, 02 (dois) tabletes da mesma

substância, pesando 1528 kg (um quilo quinhentos e vinte e oito gramas). Diante dos
fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e encaminhado até a 14ª SDP para
procedimentos de polícia judiciária.
05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – PR
No dia 23 de fevereiro de 2021, às 01h40min, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Lindolfo Kuster, Jardim das Américas, quando efetuou
abordagem à pessoa posteriormente identificada como um homem de 29 anos de idade.
Em consulta via Sesp/Intranet foi constatado que o abordado possuía em seu desfavor
um mandado de prisão com validade até 31/12/2025, pelo crime previsto no art. 155 do
Código Penal. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem, o qual foi
encaminhado e entregue na 14ª SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
06 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA – PR
Por volta das 07h50min, do dia 22 de fevereiro de 2021, na Rua Quinze de Novembro,
compareceu ao Copom 16ºBPM um Senhor de 45 anos de idade, o qual passou a relatar
que na data de 21/02/2021, por volta das 21h30min, foi ameaçado de morte por um
individuo do sexo masculino, de 43 anos de idade, após uma discussão. Sendo o
mesmo orientado quanto os procedimentos.
07 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA – PR
Por volta das 07h45min, do dia 22 de fevereiro de 2021, na Rua Jaraguá, Morro Alto,
onde relatou a solicitante que deixou sua residência sozinha, e quando retornou nesta
data verificou que a janela do quarto estava arrombada, e da residência foi subtraída
uma TV 32". Diante dos fatos foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
08 - AMEAÇA EM GUARAPUAVA – PR
Por volta das 12h20min, do dia 22 de fevereiro de 2021, na Rua dos Nutricionistas,
Morro Alto, a equipe deslocou até o endereço supracitado, para verificar uma situação
de ameaça. Feito contato com O Senhor de 29 anos de idade, o qual relatou que sua
vizinha de 32 anos de idade, estava lhe ameaçando dizendo que iria atear fogo em sua
residência. Segundo o solicitante, os desentendimentos começaram desde que sua
irmã, de 12 anos, bateu na filha de sua vizinha, que também é menor de idade. Diante
dos fatos foram orientados quanto aos procedimentos.
09 – ROUBO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 21h, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou até a
Rua Olavo Bilac, Conradinho, para atender uma ocorrência de roubo. No local em
contato com o Sr de 44 anos, onde relatou que encontrava-se no interior de um Bar,
quando chegou um indivíduo trajando roupas escuras e boné e mediante ameaça, de
posse de uma arma de fogo do tipo revólver, lhe deu voz de roubo, subtraindo seu
celular da marca LG na cor preta e carteira com documentos. O autor se evadiu com
uma bicicleta tomando rumo ignorado. Foi realizado patrulhamento, porém o autor não
foi localizado.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
10- ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA -PR
Por volta das 10h40min, do dia 22 de fevereiro de 2021, na Rua Amaporã, Bairro dos
Estados, a equipe policial deu atendimento a um acidente de trânsito, com base nas
informações obtidas no local, o veículo Fiat/ Palio, conduzido por uma Mulher de 25
anos de idade, transitava pela Rua Amaporã no Sentido Batel x bairro dos Estados,

quando envolveu-se em acidente de trânsito do tipo colisão frontal com o veículo VW/
Kombi conduzido por um Senhor de 62 anos de idade, o qual transitava pelo final da
Rua São Paulo, início da Rua Amaporã, no sentido oposto ao Fiat Palio, onde acabou
por perder o controle de direção e invadir a faixa no sentido contrário ao de sua
circulação. Do evento resultaram em danos materiais em ambos os veículos e
ferimentos nos condutores, os quais foram socorridos pela equipe do SAMU e
encaminhados a UPA Batel. Em consulta via Copom fora constatado que o Sr de 62
anos de idade, não possuía CNH, tampouco PPD e que seu respectivo veículo encontrase com débitos pendentes. Diante do exposto foram confeccionadas as notificações
cabíveis pertinentes ao CTB e veículo liberado ao enteado do condutor, de 26 anos de
idade, o qual providenciou sua remoção através de guincho particular. Já o veículo Palio,
encontrava-se em situação normal e foi liberado ao esposo da condutora, um Senhor de
45 anos de idade, o qual também providenciou sua remoção através de guincho
particular.
11 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 17h30min, a equipe do PPTran deslocou até a Rua
Capitão Rocha, esquina com a Rua Arlindo Ribeiro – Centro, para atender um acidente
de trânsito. No local que o V-1 motocicleta Sundown/Web100, conduzida por uma
senhora de 33 anos de idade, transitava pela Rua Capitão Rocha sentido Centro X Dos
Estados (Via preferencial) quando no cruzamento com a Rua Arlindo Ribeiro, envolveuse em acidente do tipo abalroamento transversal com o V-2 GM/S10 conduzida por um
Senhor de 43 anos de idade, que transitava pela segunda via citada sentido Batel X
Centro. Do evento resultou em danos materiais em ambos os veículos e ferimentos na
condutora da motocicleta, que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para UPA Batel.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
12 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ACESSORIOS EM CANDOI-PR
Por volta das 19h30min, do dia 21 de fevereiro de 2021, em uma Fazenda, localizada na
BR 373, Candói, a equipe foi informada via Copom 16º BPM, que no local teria ocorrido
disparos de arma de fogo. No local, em contato o funcionário da fazenda, um Senhor de
39 anos de idade, que encontrava-se na companhia de outros dois masculinos um
Senhor de 55 anos de idade e outro de 56 anos, este informou que entregou um revólver
calibre .38 de propriedade da dona da fazenda, para outros dois masculinos, o Senhor
de 55 anos, a fim de lhe ajudar a espantar invasores da propriedade. Sendo que nesta
data, os dois encontraram um homem na mata, este homem teria atirado com uma
espingarda contra eles, que revidaram com disparo do revólver. Após isto o suposto
invasor fugiu, se escondendo no mato. Enquanto a equipe realizava buscas na mata,
chegou na propriedade uma caminhonete Ford/Ranger, conduzida por um Senhor de 41
anos, sendo que o mesmo foi abordado e identificou-se como sobrinho da proprietária
da fazenda, e que teria ido até o local para buscar seu funcionário de 50 anos de idade,
sendo este, que teria efetuado disparos de arma de fogo em direção ao funcionário e
seu amigo. O Senhor de 50 anos, falou que teria vindo por conta própria para ajudar a
proprietária da fazenda, sem o seu conhecimento na busca por invasores e foi atacado
pelos Senhores de 55 e 56 anos. O funcionário da fazenda mostrou aos policiais onde
havia escondido a espingarda dois canos calibre 28 e junto dela também tinha uma
mochila e no seu interior uma máscara balaclava. Entregou ainda aos policiais um
revólver.38 marca taurus, com 20 (vinte) munições intactas e 01 (uma) deflagrada, 01
(uma) pistola Beretta calibre 6.35, com 01 (um) carregador e 09 (nove) munições
intactas e 01 (uma) espingarda calibre 28, marca desconhecida. O funcionário alegou
que estas armas seriam da proprietária da fazenda. O Sr de 50 anos de idade, alegou
que a espingarda que portava era de seu patrão. O funcionário da fazenda revelou que
tinha mais uma Carabina calibre .22, sendo que esta foi encontrada pelo cachorro
farejador Hulk, do Choque/Canil, a qual estava com 06 (seis) munições, escondida
dentro de uma caixa, enrolada em um cobertor. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão

aos envolvidos e encaminhados a 14ª SDP juntamente com as armas, munições e
objetos.
13 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM PINHÃO – PR
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 21h00min, a equipe policial deslocou até a localidade
de Lajeado Feio, Faxinal do Céu, depois de receber uma informação de que havia um
homem, possivelmente em óbito. No local, juntamente com o investigador de polícia de
plantão, foi identificado um Senhor de 64 anos de idade, em óbito, sem indícios de
crime. Segundo uma testemunha, vizinho da vítima, relatou que ao chegar à lavoura
encontrou o Senhor caído no local. Foi acionado o IML, para recolhimento do corpo e
demais providências cabíveis.
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