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

PERÍODO: das 06h do dia 16 fevereiro 2021 às 06h do dia 17 fevereiro 2021
(Terça para Quarta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA
Por volta das 13h42min do dia 16 de fevereiro de 2021, a equipe deslocou até a Rua
Humberto Scorsin, Vila Bela, prestar atendimento de ocorrência de abordagem de suspeitos.
Repassado a equipe uma situação de embriaguez ao volante onde o segundo populares um
veículo Fiat Pálio transitaria em “zigue zague”. Localizado o veículo Fiat Pálio, o qual
encontrava-se estacionado sob o passeio com seu condutor no interior do veículo.
Identificado o condutor, 52 anos, o qual encontrava-se com visíveis sinais de embriaguez
sendo este convidado a realizar o teste estilométrico este o fez e obteve resultado aferido de
1,35 mg/l. Diante do fato foi dado voz de prisão e encaminhado até a 14ª SDP.
02 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR EM
GUARAPUAVA
Por volta das 16h30min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Dario Borges De Lis, Bairro
São Cristovão, a equipe CPU, durante patrulhamento via, visualizou um motociclista em
atitude suspeita, sendo realizada a abordagem e ao verificar a placa da moto, foi constatado
que não coincidia com o restante das numerações de motor e chassi, mesmo este estando
parcialmente visível, em virtude de estar "pinado" (baixado), sendo que ao consultar, via
sistema, o número do motor foi identificado que tal motocicleta possuía outra placa, o
condutor, 19 anos, relatou que adquiriu a moto no município de Turvo, porém não lembra do
nome da pessoa que o vendeu e que toda a negociação foi pelo aplicativo Facebook. Diante
dos fatos, a equipe conduziu o condutor, até a 14ª sdp, juntamente com a motocicleta, para
que fossem adotadas as providências cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
03 – LESÃO CORPORAL – VIOLAÇÃO DE DOMICILIO EM GUARAPUAVA
Por volta das 19h05min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Dos Marceneiros, Morro Alto,
em contato com o senhor, 37 anos, o qual relatou que dois homens, invadiram sua residência
e agrediram o indivíduo, 18 anos, o qual é amigo do solicitante e estava na sua residência.
Das agressões resultaram em hematomas na face dele, após os fatos os autores se
evadiram, tomando rumo ignorado. A equipe realizou patrulhamento, sem êxito, na
localização dos autores, cabendo orientações as vítimas.
04 – ROUBO EM GUARAPUAVA
Por volta das 18h50min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Guaíra, Batel, a equipe
atendeu uma ocorrência onde relata o solicitante, 61 anos, que estava fechando seu
estabelecimento, quando um homem, de blusa roxa e boné vermelho, de posse de uma faca,
realizando ameaças, roubou certa quantia em dinheiro. A equipe realizou buscas, na tentativa
de localizar o autor, sem êxito. Orientado a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.

05 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA
Por volta das 21h05min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua C, Bairro São Cristóvão, em
contato com a senhora, 37 anos, a mesma relatou que se ausentou da residência, ao
retornar, constatou que a janela do quarto havia sido arrombada e que haviam lhe subtraído
uma televisão 32” e duas correntes de prata, do interior da residência. A equipe realizou
patrulhamento, porém sem êxito na localização de suspeitos e dos objetos, sendo orientada
a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.
06 – LESÃO CORPORAL - DANO EM GUARAPUAVA
Por volta das 23h55min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Foz do Iguaçu, Industrial, em
contato com solicitante, 22 anos, o qual relatou que está em processo de separação, com
sua convivente e que nesta data, foi até a residência, onde conviviam, retirar seus pertences,
como acordado com a mesma, que quando retirava os pertences, apareceu seu cunhado e
lhe agrediu com socos, causando-lhe lesões na face. Relatou que o autor, danificou seu
veículo, quebrando o vidro de uma das portas, com um chute e se evadiu, tomando rumo
ignorado. O senhor optou por decidir posteriormente, quanto a representação criminal, contra
o autor, sendo então orientado o mesmo quanto aos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
07 – INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GUARAPUAVA
Por volta das 16h00min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Eponia Rocha da Silva –
Conradinho, a equipe em patrulhamento nas proximidades da penitenciária e por ter
conhecimento que condutores de motocicletas, deslocam até os fundos de uma empresa,
para executar manobras perigosas, momento que visualizou a motocicleta Honda CG 125
de cor preta, a qual estava trafegando em apenas uma das rodas, de pronto a equipe iniciou
acompanhamento ao veículo e abordou este veículo, juntamente com outras duas
motocicletas, as quais acabaram entrando em uma rua sem saída, abordados os condutores
das motocicletas Honda cg 150, a qual era conduzida por um homem, 20 anos, motocicleta
Honda CG 150 Titan Mix de cor cinza, a qual era conduzida por um indivíduo, 22 anos, e a
motocicleta Honda CG 125 Fan de cor vermelha, a qual era conduzida por um indivíduo (não
habilitado). Constatado que estes veículos, encontravam-se com escapamentos deficientes,
pneus desgastados, luz de led. Enquanto a equipe realizava abordagem destes veículos,
chegou no local outra motocicleta Honda cg 160, a qual era conduzida, por um homem 26
anos, a qual encontra-se com escapamento deficiente, pneu traseiro desgastado e
constatado que seu condutor, não possui CNH / PPD OU ACC. Diante dos fatos os veículos
foram notificados e removidos ao pátio do 16º BPM, como medida administrativa.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
08 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABANDONO DE INCAPAZ EM CAMPINA DO SIMÃO
Por volta das 12h25min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Estrada Principal da Localidade
de Grongoró, Zona Rural, entrou em contato a conselheira tutelar, relatando que na
residência da Srª, 51 anos, apareceu uma criança perdida, de aproximadamente três anos
de idade. Deslocado ao local, onde populares, relataram que a criança foi vista andando pela
estrada, com um rapaz embriagado, provavelmente seu pai. Realizado patrulhamento, onde
a patrulha rural, que dava apoio na ocorrência, abordou um rapaz, 24 anos, em visível estado
de embriagues, o qual afirmou que a criança perdida era o seu filho. Sendo a criança
entregue aos cuidados do conselho tutelar de Campina do Simão, foi verificado que o pai da
criança, em data anterior, havia agredido o seu filho, na cidade de Santa Maria do Oeste,
onde a criança foi retirada de sua guarda, pelo conselho tutelar daquela cidade e entregue
aos cuidados de sua madrinha. Durante a manhã, desta data, o pai resgatou a criança com
ameaças e deslocou com a mesma para o município de Campina do Simão, onde veio a
abandoná-la. Foi dado Voz de prisão ao pai da criança, e conduzido a 14ª SDP, para as
medidas legais cabíveis. O seu filho, 3 anos, ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.

09 – VEICULO RECUPERADO EM LARANJEIRAS DO SUL.
Por volta das 18h30min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Tiradentes, Água Verde
Relatou o solicitante policial militar, estava em deslocamento pela Rua Tiradentes, quando
visualizou a motocicleta Yamaha/ys150 Fazer Sed, placa AYV-8J47, estacionada, em frente
a uma residência, momento em que duas pessoas se aproximaram da motocicleta, com
intuito de sair com a mesma, feita a abordagem aos dois ocupantes, momento em que estes
estavam ligando a motocicleta, pois era de conhecimento deste policial, que em data anterior,
esta motocicleta teria sido furtada, na Avenida Santos Dumont. Feita a abordagem e pedido
apoio, identificado o condutor, 24 anos, e o garupa, 30 anos, o qual relatou que a moto é de
sua propriedade e está no nome de sua genitora, que a referida motocicleta, fora furtada em
data anterior e que o mesmo achou a moto em uma mata, próximo de sua residência, porém
não foi na polícia, devido a ser feriado. Deslocado com os mesmos para a confecção do
boletim de ocorrência e encaminhado até a 2ª SDP, para os procedimentos cabíveis.
10 – LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA (Palmeirinha)
Por volta das 22h35min do dia 16 de fevereiro de 2021, na Rua Sebastião S. Prestes, Distrito
da Palmeirinha, relata a solicitante, que estava ouvindo gritos de sua vizinha, pedido por
socorro, a equipe deslocou até o local, onde a mulher, 25 anos, avistou a viatura e veio em
direção a equipe e relatou que sofreu agressões físicas, tipo soco, o qual, um deles, acertou
sua boca, qual estava sangrando, nesse momento o senhor, 24 anos, avistou a equipe no
portão da residência e correu para o interior da residência, a qual a equipe realizou
adentramento tático, e não localizou o homem dentro da residência, feito buscas na parte
externa e localizado o mesmo dentro de uma fossa aberta, agachado, ao sair do buraco,
constatou-se que ele estava com lesões na perna esquerda, rosto e braços, devido à queda.
Dado voz de prisão e encaminhado o mesmo ao Upa Batel, para atendimento médico e
posteriormente a 14ª SDP, para os procedimentos cabíveis.
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