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

PERÍODO: das 06h do dia 4 março de 2021 às 06h do dia 5 março de 2021
(Quinta para Sexta-feira)

OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
Nada a relatar.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 - FURTO SIMPLES – 16º BPM 1ª CIA Guarapuava
No dia 04 mar. 21 às 19h20min, na Rua Guaíra, bairro Boqueirão foi repassado,
via COPOM, que funcionários de um supermercado, haviam contido possíveis
autores de um furto, no estabelecimento. Deslocado até o referido local, em
contato com a fiscal da loja, 47 anos, a qual informou, que duas mulheres,
haviam subtraído várias mercadorias, como chocolates, materiais escolares
variados e uma garrafa de bebida alcoólica. Informou que após as conterem,
apanharam as mercadorias que estavam de posse das autoras, sendo que
posteriormente ambas se desvencilharam da fiscal e evadiram-se, entrando no
veículo VW/Gol branco. Diante dos fatos, a equipe policial realizou
patrulhamento, porém ninguém foi localizado, orientou a fiscal quanto as
medidas cabíveis.

02 - LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 16º BPM 1ªCIA
Guarapuava
No dia 05 mar. 21 às 01h00min, no bairro Boqueirão uma equipe foi acionada,
via COPOM, onde a solicitante, 31 anos, informou que está separada de seu
convivente, de 19 anos, e que nesta data chegou em sua casa embriagado e
começou a proferir ameaças e palavras de baixo calão. Em seguida, ao perceber
que a solicitante havia ligado para a Polícia Militar, evadiu-se do local. Ela relatou

ainda que junto com o autor estavam mais dois homens, e que ao sair o autor
levou o celular da vítima. Realizado patrulhamento, porém sem êxito em localizalo. Orientada a vítima quanto aos procedimentos cabíveis

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
03 - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU
DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA –
16º BPM 4ª CIA Prudentópolis
No dia 4 mar. 21 às 21h20min, a equipe policial recebeu uma denúncia que um
homem estaria com uma arma de fogo e uma faca, ameaçando pessoas na Vila
Mariana. Informaram ainda que o autor, estaria em um carro preto, modelo sedan
e que após as ameaças teria se evadido, com o veículo sentido Centro. As
equipes policiais em patrulhamento, localizaram o carro em frente a 4ª CIA PM,
sendo assim realizada a abordagem, em busca pessoal nada ilícito foi localizado.
No veículo, foi localizado uma faca debaixo do banco do motorista. Identificado
o condutor, homem de 47 anos, o qual apresentava visíveis sinais de
embriaguez, sendo então convidado a realizar o teste etilométrico, o qual
resultou 0,60mg/l. O veículo estava em situação regular, foi liberado para um
condutor, devidamente habilitado. Lavradas as notificações cabíveis. Diante dos
fatos, o autor foi conduzido até a delegacia de Prudentópolis, para os
procedimentos cabíveis
04 - APOIO A OUTRA OPM/OBM – 16º BPM 4ªCIA Prudentópolis
No dia 4 mar. 21 às 22h50min, uma equipe policial deslocou até a Vila Mariana
em apoio a equipe do Corpo de Bombeiros, numa situação de incêndio em
residência. No local, os bombeiros controlaram as chamas, que consumiram
toda a casa de madeira. Os moradores, uma mulher de 24 anos, e seu
companheiro, 50 anos, foram encaminhados até o hospital, para atendimento

médico, pois o homem estava com ferimentos graves. Não foi possível identificar
as causas do incêndio.

Guarapuava, 5 de março de 2021.

Asp. Of. Yan Lucca Nunes Santos,
OCS – 16º BPM

Sd. Jennifer Agem Amaral de Lara
Aux. de Comunicação Social – 16º BPM

