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

PERÍODO: das 06h do dia 10 fevereiro 2021 às 06h do dia 11 fevereiro 2021
(Quarta para Quinta- feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR VENDER FORNECER DROGAS EM GUARAPUAVA
Por volta das 11h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, na Rua Timbiras, Paz e Bens, após
informações que estaria ocorrendo o comercio de substancias ilícitas (drogas), a equipe
estava fazendo o patrulhamento pelo local, quando avistou um masculino, 24 anos que ao
ver aproximação da equipe dispensou algo, sendo dado voz de abordagem e realizado a
revista pessoal localizado certa quantia em moedas e notas trocadas o que é típico para o
comércio de entorpecentes. Próximo ao local da abordagem foi localizado quatro pedras de
substância análoga (0,6 gramas) ao crack, na residência e foi localizado mais cinco
embalagens fracionada de substancia análoga a maconha, que após pesada totalizou a
quantia de 16,8 gramas, diante dos fatos foi dada voz de prisão ao abordado, sendo
encaminhado para 14 SDP para os procedimentos cabíveis.
02 – RECEPTAÇÃO EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe da rádio patrulha
deslocou até a Rua Capitão Frederico Virmond, para averiguar uma situação em que uma
pessoa estaria utilizando uma motocicleta na cor vermelha para fazer entrega de
entorpecentes. No local foi efetuado abordagem a duas pessoas posteriormente identificados
como um homem, 28 anos e outro, 22 anos os quais relataram que residem no local e que o
homem. 28 anos havia acabado de chegar com a motocicleta cg 150 titan ks de cor
vermelha. Efetuado consulta e constatado que a referida motocicleta possuía alerta de furto.
Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem, 28 anos e encaminhado até a 14ª SDP
juntamente com a motocicleta para procedimentos cabíveis.
03 – DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL E LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR
Por volta das 22h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe da rádio patrulha
deslocou até a Av. Mary Thompson Milazzo, Jardim das Américas, para atender uma
ocorrência em que uma pessoa embriagada estaria arremessando pedras nos veículos. No
local foi abordado o homem, 32 anos que estava embriagado e perturbando. Testemunhas
relataram que o autor convivia com a Sra, 78 anos a qual possuía uma medida protetiva mas
ele não respeita a decisão judicial. A vítima apresentava hematomas na face, a qual negava
serem causadas por ele, mas testemunhas informaram que era ele o autor das agressões. A
equipe conduziu as partes até a 14ª SDP para providências.
04 – AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM GUARAPUAVA
Por volta das 02h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe da Rádio Patrulha
deslocou até estrada rural do Rocio, fundos do Aeroporto, para atender uma ocorrência de
ameaça. No local, o homem, 23 anos, estava portando uma espingarda e ameaçando o
solicitante, 38 anos. Foi dado voz de abordagem ao autor da ameaça, porém o não acatava
a ordem, sendo necessário utilizar técnicas de contenção. Indagado sobre a espingarda
informou que era uma arma de pressão, e estaria escondida nos fundos da casa, sendo
indicado por ele o local, onde foi encontrado a espingarda de pressão da marca Rossi. Foi
conduzido até o16º BPM para lavratura de termo circunstanciado.

05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA
Por volta das 04h40min do dia 11 de fevereiro de 2021, uma equipe da Rádio Patrulha estava
em patrulhamento pela Av. Manoel Ribas, Conradinho, quando efetuou abordagem à um
homem, 23 anos, sendo que em consulta foi constatado um mandado de prisão em seu
desfavor pelo crime previsto no artigo 155 do cp. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao
abordado e encaminhado até a 14ª SDP
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
06 – FATO NÃO CONSTATADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 08h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, na Av. Bandeirantes, Primavera,
equipe foi acionada para averiguar a situação de violência doméstica, onde ligações
anônimas relatavam que uma mulher estaria pedindo socorro. No local em contato com uma
mulher, relatou que estava sozinha na residência, quando houve um princípio de incêndio e
que vizinhos ajudaram a controlar, relatou ainda que seu marido saiu para trabalhar e que
não sofreu violência doméstica. Diante dos fatos orientada quanto aos procedimentos
cabíveis.
07 – NOTICIA DE FATO FUTURO EM GUARAPUAVA
Por volta das 10h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, na Rua Rodrigues Arzão, Primavera,
a equipe deslocou até o endereço, para verificar uma situação em que o solicitante teria ido
até a sua residência e sua ex-companheira teria saído da casa levando os móveis da casa e
o veículo. No local em contato com o senhor, o mesmo relatou que se separou da senhora,
e deixou a residência mobiliada, seu veículo Audi A3, e a filha dos mesmos de 01 ano e 08
meses aos cuidados dela, sendo que ele viajou e ao retornar ela havia saído da residência
levando os móveis da residência o referido veículo o qual está no nome dele e a filha, não
tendo informações do paradeiro da mesma. Relatou ainda o senhor, que havia deixado tudo
para ela até uma decisão judicial posterior. Diante do fato foi orientado mesmo quanto aos
procedimentos legais cabíveis.
08 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA
Por volta das 18h30min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe da rádio patrulha
deslocou até a Rua Paraná, Bairro dos Estados, para prestar atendimento em local de morte.
No local o Samu constatou a morte da Sra, 55 anos, a qual foi encontrada desacordada. O
local foi isolado e acionado IML, criminalística e Polícia Civil.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA
Por volta das 14h20min do dia 10 de fevereiro de 2021, na Rua Padre Chagas, Centro, com
base nas informações obtidas no local, motocicleta Honda/ CG 150, conduzida por um
homem, 28 anos, transitava pela Rua Padre Chagas no sentido Centro x Alto da XV, quando
envolveu-se em acidente de trânsito do tipo atropelamento ao atingir a pedestre, 50 anos, a
qual realizava a travessia da referida via cruzando em frente a motocicleta. O local dispõe
de sinalização semafórica, a qual operava em funcionando normalmente. Do evento
resultaram em danos materiais na motocicleta e ferimentos na pedestre, a qual foi socorrida
pela equipe do Siate e encaminhada a UPA Batel. Motocicleta em situação normal foi
liberada no local a seu respectivo condutor. Orientados quanto aos demais procedimentos.
10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h20min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe do PPTran deslocou
até a Rua Antônio Losso Conradinho, para prestar um atendimento de acidente de trânsito,
no local o GM/Vectra, conduzido por uma mulher, 39 anos, transitava pela Rua Antônio Losso
sentido BR277 X Conradinho, quando iniciou uma manobra de conversão à esquerda para
acessar a Rua Rubens Fleury da Rocha, envolveu-se em acidente do tipo abalroamento
lateral com a motocicleta Honda CG/150 conduzida por um homem, 20 anos, que transitava

logo atrás e realizava manobra de ultrapassagem. Do evento resultou danos materiais em
ambos os veículos e ferimentos no condutor da moto.
11 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h30min do dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe do PPTran deslocou
até a Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, Primavera, para atender um acidente de trânsito,
no local acidente do tipo queda de moto. A motocicleta Honda/Cb250F conduzida por um
homem, 23 anos, transitava pela Av. Bento Munhoz da Rocha Neto sentido Primavera X
Cidade dos Lagos quando colidiu contra o meio fio vindo a sofrer uma queda. Do evento
resultou em danos materiais no veículo e ferimentos no condutor, que foi socorrido e
encaminhado para atendimento hospitalar. Em consulta no sistema veículo e condutor em
situação regular.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
12 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LARANJEIRAS DO SUL
Por volta das 15h00min do dia 10 de fevereiro de 2021, a equipe policial deslocou até a Rua
Raimundo Ayres, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local,
constatado o fato, sendo vítima um homem, 20 anos, que estava com uma perfuração na
coxa direita, onde familiares fizeram um torniquete com um cinto, estacando o sangramento.
Ele informou que, o autor seria um homem trajando camiseta vermelha que havia se evadido
logo em seguida. Aguardado a chegada da ambulância, e orientados quanto aos
procedimentos.
13 – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO PINHÃO
Por volta das 21h30min do dia 10 de fevereiro de 2021, equipe policial estava em
patrulhamento pela Rua Principal, Bairro Colina Verde, quando a Sra, 24 anos, abordou a
equipe e relatou que nesta data foi até sua antiga residência buscar seus pertences, e foi
agredida com socos pelo ex marido, 40 anos resultando em lesão no braço direito. Relatou
ainda que vem sofrendo ameaças de morte caso ela não reatasse o relacionamento. Diante
dos relatos foi deslocado, até a residência do autor, dada voz de prisão e conduzido para a
delegacia de polícia civil de Pinhão para os procedimentos cabíveis.
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