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

PERÍODO: das 06h do dia 21 fevereiro 2021 às 06h do dia 22 fevereiro 2021
(Domingo para Segunda-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 03h, a equipe Choque estava em patrulhamento pela
Rua Carlos Drumond de Andrade, Boqueirão, quando foi visualizado dois indivíduos no
interior de um veículo que estava parado na via, os quais demonstraram nervosismo ao
perceber a presença policial. Diante da fundada suspeita, foi procedida a abordagem e
identificado os ocupantes como um rapaz, de 20 anos, e moça, de 24 anos. Durante
buscas foram localizadas 02(duas) porções de substância análoga a cocaína no console
central do veículo e certa quantia em dinheiro, desta forma, foi solicitado apoio de uma
policial feminina para realizar buscas na jovem de 24 anos, sendo localizado com ela
mais 02(duas) porções de substância análoga a cocaína. Questionados se haveria mais
ilícitos em suas residências, o rapaz respondeu que sim, sendo assim, a equipe
deslocou até a Rua Pedro Américo, onde foi localizado no bolso de uma calça que
estava jogada no chão dentre outras roupas, mais 07(sete) porções de substância
análoga a cocaína. A equipe conduziu os indivíduos e os ilícitos até a 14ª SDP para os
procedimentos cabíveis.
02 – DESOBEDIÊNCIA/ INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA/ RESISTÊNCIA EM
GUARAPUAVA – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 18h00min, a equipe policial deslocou até a Rua
Guaíra, para prestar atendimento de ocorrência do tipo rixa. Chegando ao local, foi
visualizado um grande número de pessoas que estavam se dispersando, desta forma a
equipe começou a realizar orientação para as pessoas que insistiam em continuar
aglomeradas nas adjacências do local, sendo que foram abordados 4 indivíduos, sendo
3 homens e uma mulher, que não faziam o uso de máscaras conforme determinação de
Decreto Municipal, que ao receberem voz de abordagem os homens cooperaram com as
orientações e dispersaram, porém uma adolescente posteriormente identificada como
sendo uma adolescente de 16 anos de idade, e apresentava visíveis sinais de
embriagues, com andar cambaleante e odor etílico, se recusou a cooperar com a ação
policial, sendo necessário o uso de força moderada para que esta saísse do local aonde
ocorreu a rixa e ficasse no interior do estacionamento do supermercado para sua
segurança, a abordada relatou ainda que estava esperando sua genitora. Diante da
recusa e desobediência da abordada em sair do local, posteriormente foi identificada a
sua genitora, uma Senhora de 30 anos de idade, a qual compareceu a sede do 16º BPM
para que fosse lavrado termo circunstanciado por desobediência e resistência e também
infração sanitária devido a adolescente estar sem máscara no local. Foi ofertado o teste
estilométrico a infratora na presença de sua genitora, e o resultado foi de 0,37 mg/l,
sendo o teste anexado a este boletim. Em consequência foi lavrado o TCAI e a
adolescente liberada a sua genitora.
03 – AMEAÇA/ LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 23h00min, a equipe policial deslocou até a Rua
Antonio Kais, para prestar atendimento de ocorrência de lesão corporal. No local a Sra.
de 46 anos de idade, informou que um dos condôminos do Residencial do referido

endereço, haveria perturbação de sossego dos demais moradores. Diante do fato a
síndica e a subsíndica deslocaram até o referido apartamento, pra orientar a pessoa do
sexo masculino, de 26 anos de idade, o qual no momento da orientação se encontrava
muito agressivo e veio a agredir a Senhora de 55 anos de idade, com chutes, onde um
dos chutes pegou na face da mesma, e na também atingiu a outra Senhora de 46 anos,
causando arranhão no braço. Diante dos fatos e do interesse da representação de
ambas, foi entrado em contato com o masculino de 26 anos, o qual estava sendo contido
por seguranças de uma empresa particular. Mais calmo o mesmo relatou que teria
ingerido bebida alcoólica e confirmou que teria agredido a Senhora de 55 anos. Sendo
então encaminhados para a confecção do termo circunstanciado.
04 – DESACATO/ LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR/
RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 23h43min a equipe policial deslocou até a Rua Carlita
G. Pupo, Bonsucesso, para prestar atendimento de ocorrência de lesão corporal
violência doméstica. No local segundo ligação anônima via 190, estaria ocorrendo uma
situação de violência doméstica, onde em contato com a Sra. de 43 anos de idade, esta
relatou seu convivente de 40 anos de idade, chegou na residência embriagado e
iniciaram uma discussão onde o mesmo lhe proferiu diversas ofensas, e ainda tinha dito
que iria incendiar a casa. Quando a equipe chegou no local e tentou conversar com os
envolvidos na ocorrência, o Senhor de 40 anos começou a proferir diversas ofensas
contra a equipe policial, momento que foi dado voz de prisão ao referido Senhor, sendo
que este investiu contra equipe policial com socos e pontapés sendo então necessário o
uso de força moderada para contenção. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao
Senhor de 40 anos, orientado o mesmo quanto aos seus direitos constitucionais e
encaminhado até a 14ª SDP, a Sra. de 43 anos, acompanhou a equipe para exercer seu
direito de representação contra o autor.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
05 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM GUARAPUAVA – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 11h40min, uma equipe da Rádio Patrulha deslocou
até a Rua Padre Chagas, no Parque do Lago, para prestar apoio à uma equipe dos
Bombeiros, onde uma mulher havia adentrado na água e submergido. No local uma
equipe de Salva Vidas já havia encontrado a vítima e encontravam-se tentando reanimala, pois havia sido resgatada do fundo do lago. Também se fez presente no endereço
uma equipe do Samu, juntamente com o Médico Plantonista, o qual também efetuou os
procedimentos possíveis no intuito de reanimar a pessoa afogada, sem êxito. Diante da
situação foi efetuado contato com os órgãos competentes para realizar o recolhimento
do corpo e concluir os trabalhos pertinentes.
Com a vítima não foi localizado qualquer tipo de identificação, tratava-se de uma pessoa
do sexo feminino.
06 - ENCAMINHAMENTO ASSISTENCIAL EM GUARAPUAVA - PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 14h, uma equipe da Rádio Patrulha estava em
patrulhamento pela Rua Dourados Industrial, quando foi abordada por populares,
relatando que uma pessoa estaria na mureta de uma ponte prestes a cometer suicídio.
Chegando no local a equipe constatou o fato, sendo que interviram para que o jovem de
20 anos (portador de deficiência auditiva) não cometesse tal ato. Alguns momentos
depois o jovem começou apresentar quadro de ataque epilético. Foi acionada a equipe
do Siate, o qual realizou o encaminhado do jovem, para atendimento médico na Upa
Primavera.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Sem alterações.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM NOVA LARANJEIRAS – PR
No dia 20 de fevereiro de 2021, às 22h40min, a equipe policial deslocou até a localidade
de Assentamento Xagu, para prestar atendimento a uma ocorrência de local de morte.
No local foi constatado o fato, sendo identificado um Senhor, de 56 anos de idade, o qual
estava deitado no solo embaixo de uma árvore, não foi constatado indícios de crime. Em
conversa com o Senhor de 77 anos de idade, proprietário do local, este relatou que o
Senhor em óbito, era amigo de seu filho, e que eram costumeiras as visitas dele em sua
residência, que durante a tarde ele teria dito que iria descansar, sendo que algumas
horas depois ele foi encontrado caído na parte lateral externa da residência. Diante do
exposto, foram repassadas as informações ao Investigador de Plantão de Laranjeiras do
sul, o qual acionou o IML de Cascavel, para o recolhimento do corpo.
08 – ACHADO DE OBJETO EM LARANJAL – PR
No dia 21 fevereiro de 2021, às 12h, a equipe policial deslocou até a Rua Dona Moca,
para atender uma ocorrência de achado de objeto. No local relatou o Senhor, de 44 anos
de idade, que quando foi limpar e organizar umas tábuas que ficava no lado de fora da
sua residência, encontrou um tablete de substância análoga à maconha. Foi constatado
o fato pela equipe, sendo pesada a substância, a qual totalizou a quantia de 202
(duzentas e duas) gramas. Relatou o Senhor, que comprou a casa de um masculino, o
qual encontra-se preso no estado do Mato Grosso do Sul, pelo crime de tráfico de
drogas. Diante do fato, a droga foi encaminhada para 44ª Delegacia de Polícia Civil de
Palmital.
09 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA/ AMEAÇA EM LARANJEIRAS DO
SUL – PR
No dia 21 de fevereiro de 2021, às 19h00min, a equipe policial deslocou até a Rua
Otaviano Amaral, São Cristóvão. Segundo a solicitante, uma Senhora de 71 anos de
idade, onde o Sr. de 48 anos de idade, de posse de um facão, ameaçou contra sua vida
dizendo que a mataria caso não o recebesse em sua residência; que o autor ao
perceber sua ligação ao 190, dispensou o facão em local ignorado; que possui ainda
contra o autor medida protetiva. Diante do relato a equipe realizou buscas nas
proximidades na intenção de localizar a referida a arma branca, porém, não logrou êxito
e havendo interesse de representação por parte da vítima, autor e vítima foram
encaminhados a 2ª SDP para os procedimentos.
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