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

PERÍODO: das 06h do dia 20 março de 2021 às 06h do dia 21 março de 2021
(Sábado para Domingo)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ROUBO AGRAVADO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. 21, às 07h15min, após solicitação de atendimento a ocorrência
de roubo a residência na Rua Rivadávia Roseira Ribas, Bairro Bonsucesso, local
onde, após luta corporal, os familiares conseguiram desarmar um dos autores e
contê-lo até chegada da equipe policial. Um dos indivíduos rendidos estava
portando um revolver calibre .38, que ficou em poder dos familiares, enquanto o
outro comparsa, que teria adentrado a casa e pego na garagem um facão das
vítimas, se evadiu a pé. Foi relatado que inicialmente a vítima foi surpreendida
por dois homens que já estavam dentro da garagem da casa. De posse de um
revólver e um facão ambos vieram a ameaçá-la exigindo dinheiro. Ato contínuo
os envolvidos subiram os andares superiores da residência, a fim de render os
demais familiares e subtrair seus pertences. Devido aos gritos da vítima demais
familiares que moram na casa começaram a sair dos quartos para ver o que
estava acontecendo e se depararam com os autores pedindo dinheiro,
ameaçando ela com a arma em punho, apontando para as suas costas. Ao
perceber nervosismo dos autores do roubo os indivíduos entraram em luta
corporal, momento em que um dos autores teria efetuado um disparo de arma
de fogo que veio a atingir o chão e a vista da porta de um dos quartos. Após a
confusão, um deles empreendeu fuga e o outro que estava com a arma de fogo
ficou detido no local. Quando a equipe chegou na ocorrência de imediato a arma
de fogo foi entregue, estando carregada com cinco munições intactas e um
estojo deflagrado e foi levada até o piso superior, local em que o autor estava
detido. Segundo relato de vizinhos, a pessoa que fugiu a pé teria entrado num
veículo Chevrolet Kadett, cor prata, onde estavam mais duas pessoas em seu

interior aguardando a fuga, sendo um homem e uma mulher. Questionadas as
vítimas acerca de que pertences teriam sido levados, disseram que cerca de
R$ 300,00 (trezentos reais) e um aparelho celular. O autor detido no interior da
residência repassou as informações de onde estaria o outro autor que se evadiu,
o qual, após buscas, foi encontrado pelas equipes policiais, reconhecido, passou
a se contradizer, acabou por assumir estar junto no delito e também foi
encaminhado. Um dos autores informou haver um terceiro indivíduo, o qual
estaria administrando o roubo via celular (não teria se envolvido por estar com
tornozeleira eletrônica), após mostrar o conteúdo das conversas as equipes de
espontânea vontade, foi identificado o indivíduo chamado de “nego”, o qual
também fora encaminhado pela associação criminal ao ser abordado na Praça
da Fé. Antes de ser encaminhado, o mesmo de imediato atirou seu aparelho
celular no chão no intuito de danificá-lo. Com os três indivíduos, detidos foi
deslocado para as demais providências cabíveis.
02 - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR / INJÚRIA /
AMEAÇA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. de 21, às 20h, uma equipe da rádio patrulha deslocou até a
Rua Luis Ciscato, Santa Cruz, para prestar atendimento à uma situação de
violência doméstica. No local em contato com um homem de 51 anos, este
relatou que no local estaria tudo em ordem e que não teria ocorrido qualquer
fato. Após foi efetuado contato com uma mulher de 52 anos, esposa do homem,
e também com uma adolescente de 18 anos, filha do homem, essas relataram
que estariam sofrendo com violências físicas e principalmente psicológicas, que
na presente data tal fato teria ocorrido, sendo que iniciou-se uma discussão e
que o autor passou a proferir frases contra a esposa, além de agredir com
beliscões e apanhá-la pelo braço. A vítima apresentou para a equipe policial
alguns pequenos hematomas e afirmou que teria sido resultado das agressões
sofridas em data anterior e no presente dia. Ainda conforme relato da filha, seu
pai havia lhe agredido com chutes na perna e também com beliscões. Diante dos
fatos, foram encaminhados até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.
03 - DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM
/ 1ª CIA.

No dia 20 de mar. 21, às 22h50min, a equipe policial estava realizando o
atendimento a um atropelamento na Rua XV de Novembro na esquina com a
Rua Almirante Didio Costa, quando parou próximo ao local uma motocicleta
prata, conduzida por um homem de 31 anos, vulgo “gaita”, acompanhado de uma
mulher de 19 anos, que estava no banco do carona. A equipe tinha conhecimento
de que este homem já possuía passagens pelo crime de Roubo e Trafico de
Drogas. Diante disso, foi dada a voz de abordagem ao casal, sendo solicitado
apoio de uma policial feminina, para realizar a revista pessoal na mulher, sendo
localizado, em sua meia, uma bucha de substância análoga a cocaína. Com o
homem, foi encontrada a quantia de R$ 780,00 ( setecentos e oitenta reais) em
cédulas de cem, cinquenta e vinte reais, característicos do tráfico de
entorpecentes do tipo cocaína. Foi solicitado apoio da equipe de operações com
cães, para prestar apoio com o cão de detecção, a fim de verificar se havia mais
entorpecentes escondido na motocicleta, porém nada mais de ilícito foi
localizado. Ao ser verificada a motocicleta utilizada pelo homem, constatou-se
que estava com escapamento sem silenciador do motor, a luz de pisca traseira
esquerda estava queimada, que estava com o sistema de iluminação adulterado
para led e estava com os retrovisores ineficientes, sendo lavradas as notificações
pertinentes. Em consulta ao sistema disque denúncia 181, constatou-se uma
denúncia de tráfico de entorpecentes em desfavor de gaita. Diante dos fatos,
ambos foram encaminhados até a sede do 16º BPM para a lavratura do boletim
de ocorrência e posteriormente até a 14ª SDP para os procedimentos. Já na 14ª
SDP, próximo das 03h30min, o delegado informou que seria realizado o termo
circunstanciado de uso de entorpecentes. Sendo a motocicleta encaminhada
para o pátio do 16º BPM e os envolvidos liberados na delegacia.
04 - COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E DANO EM GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1ª CIA.
No dia 21 de mar. 21, às 03h, uma equipe policial deslocou até a Rua Graciliano
Ramos, Vila Bela, para atender uma ocorrência de Dano. No local, em contato
com um homem de 31 anos, o qual informou ter sido vítima de Roubo, que teria
sido roubado por uma pessoa do sexo masculino. Enquanto a equipe colhia
informações da situação ocorrida, o homem não informava de forma clara como

teria sido o fato. Indagado se teria mesmo ocorrido o roubo, este acabou falando
que queria que a polícia tomasse uma providência pois o seu ex-namorado se
encontrava no interior da residência supracitada e que não havia aceitado o
término do relacionamento. Então o homem foi orientado a se retirar, e quando
a equipe saiu do local, este passou a danificar o portão da casa e ainda entrou
na residência afim de causar transtornos aos moradores. Diante disso a equipe
policial retorno ao local e em contato com uma mulher de 19 anos, moradora da
residência, relatou que gostaria de representar contra o homem pelo dano
causado. Diante dos fatos, o autor foi conduzido até o cartório do termo
circunstanciado no 16º BPM para os devidos procedimentos.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
05 – ROUBO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 mar. 21, às 07h35min, foi deslocada até a Rua dos Médicos, Bairro
Morro Alto, para verificar uma situação onde um indivíduo estaria sendo agredido
em via pública. No local, em contato com o um homem de 36 anos, o mesmo
relatou que um homem veio a agredir o mesmo com pedradas, resultando em
lesões em ambos os seus braços e ainda danificou os vidros, lataria e lanternas
do seu veículo e, roubou do interior do mesmo sua carteira com documentos
pessoais e dinheiro e ainda um aparelho celular. Realizado patrulhamento para
localizar o possível autor, porêm sem êxito. A equipe aguardou no local até a
chegada do guincho que a vítima acionou, para que a mesma saísse do local
com segurança. Foi orientado quanto aos procedimentos legais cabíveis.
06 – LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM 1ª CIA.
No dia 20 mar. 21, às 14h45min, policiais militares deslocaram até a Rua Alberto
Martini, Bairro Conradinho, para verificar uma situação onde, um indivíduo teria
sido agredido e atropelado em via pública. No local em contato com a vítima, um
homem de 32 anos, o mesmo relatou que chegava de bicicleta, quando na
esquina da sua casa, outro homem veio lhe agredir e após as agressões entrou
em um veículo de cor branca e atropelou o mesmo, resultando em lesões pelo
corpo do mesmo, posteriormente se evadiu do local. Realizado patrulhamento,

porém sem êxito. orientado a vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.
07 – ESTELIONATO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 mar. 21, às 15h05min, uma equipe deslocou até a Rua João Tocarski,
Bairro Conradinho, a equipe foi acionada para verificar uma situação em que,
dois vendedores ambulantes estariam praticando estelionato. No local, em
contato com uma mulher de 23 anos, a mesma passou a relatar que dois
indivíduos pararam em frente a sua residência com um veículo Fiat Palio e um
Fiat Siena ambos na cor cinza, oferecendo lençol a um preço abaixo do mercado
e ao passar o cartão, ao invés do valor de R$140,00, foi passado R$3.000,00
posteriormente se evadindo do local. Foi orientada a vítima quanto aos
procedimentos legais cabíveis.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
08 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE / CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE
DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 mar. 21, às 05h55min, uma equipe deslocou até a Avenida Prefeito
Moacir Júlio Silvestri, onde deu atendimento a um acidente do tipo colisão
traseira, no qual o Citroen C4, conduzido por um homem de 24 anos, que
transitava pela avenida citada no sentido Centro / Bonsucesso e o veículo Ford
Ranger, conduzido por um homem de 32 anos, transitava na mesma via e
sentido, quando em determinado momento, o veículo Citroen C4 veio a efetuar
manobra de conversão para a esquerda, acesso ao retorno para mesma via em
sentido oposto, momento em que envolveram-se em acidente de trânsito. do
evento houve dano em ambos os veículo, não havendo vitimas. O condutor de
24 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, voz
alterada. Realizado o teste etilométrico em ambos condutores. O condutor de 24
anos apresentou como resultado 0,69 mg/l e o condutor de 32 anos apresentou
como resultado 0,00 mg/l. CNH e veículos dos envolvidos em situação regular.
Diante dos fatos dado voz de prisão ao condutor de 24 anos e conduzido o
mesmo a 14ª SDP, no banco traseiro da viatura sem uso de algemas.

09 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. 21, às 20h, a equipe do plantão de acidentes deslocou até a
Rua XV de Novembro x Rua Princesa Leopoldina - Morro Alto, para atender um
acidente de trânsito. No local, veículo MMC/ Triton, conduzido por um homem de
39 anos, tendo como passageiro outro homem, de 52 anos, transitavam pela
Rua XV de Novembro no sentido Alto da XV x Morro Alto, quando na interseção
com a Rua Princesa Leopoldina, envolveram-se em acidente de trânsito com o
veículo GM/ Celta, sendo o condutor não informado, o qual transitava pela
mesma via, porém em sentido oposto, vindo a realizar manobra de conversão a
esquerda para acessar a Rua Princesa Leopoldina. Após a colisão, o veículo
Triton acabou sendo projetado contra um poste de iluminação pública. Do evento
resultaram em danos materiais em ambos os veículos, no poste e ferimentos no
condutor do veículo Celta, o qual foi socorrido pela equipe do Siate e
encaminhado à Upa Batel. Foram acionadas as equipes da Energisa e Mega Sul
para a substituição do poste e reparos na rede elétrica. Veiculo Triton foi liberado
no local a seu respectivo condutor, o qual providenciou sua remoção, já o veículo
Celta, foi removido guinchado ao pátio do 16° BPM por medida de segurança,
por não haver nenhum responsável no local para a devida liberação.
10 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO / DIRIGIR VEÍCULO SEM
CNH EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. de 21 às 23h30min, a equipe do plantão de acidentes deslocou
até a Rua Quinze de Novembro, para atender um acidente de trânsito. No local,
o veículo VW/Gol conduzido por um homem de 26 anos, transitava pela Rua XV
de Novembro no sentido Alto da XV Morro Alto envolveu-se em acidente de
trânsito do tipo atropelamento, ao atingir um pedestre que realizou a travessia
na referida via, cruzando em frente ao veículo do lado direito para o lado
esquerdo. Do evento resultaram em danos materiais no veículo e ferimentos no
condutor, o qual foi socorrido pela equipe do SIATE e SAMU, sendo
encaminhado para o Hospital São Vicente. Em consulta via COPOM fora
constatado que o veículo Gol encontrava-se com débitos pendentes e que o

condutor não possuía CNH tampouco PPD. Diante do exposto, foram
confeccionadas as notificações cabíveis pertinentes ao CTB, sendo o veículo
liberado no local, mediante guincho, para um homem de 65 anos, pai do
condutor. O condutor foi encaminhado ao Cartório do Termo Circunstanciado
para as demais providências cabíveis em virtude deste ter se envolvido em
acidente de trânsito sem habilitação e consumando o perigo de dano, conforme
artigo 309 do CTB. O pedestre não possuía nenhum documento em suas vestes
e encontrava-se inconsciente no momento de seu encaminhamento. Ainda no
local, sem quaisquer coação física ou moral, o condutor foi submetido ao exame
etilométrico, o qual resultou 0,00 mg/l.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
11
–
FURTO
QUALIFICADO
/
ANIMAL
ENCONTRADO/RECUPERADO EM TURVO – 16º BPM / 1ª CIA.

ÍNTEGRO

No dia 20 mar. 21, a equipe policial foi informada de que houvera, no dia
19/03/2021, por volta das 15h00min, um furto de gado na cidade de Marquinho.
Segundo o boletim de ocorrência, foram furtados 50 cabeças de gado, cujo valor
seria, aproximadamente, 250 mil reais. Os proprietários do gado, um homem de
38 e outro de 41 anos, através de contatos com seus vizinhos de área,
descobriram que o gado havia sido carregado em dois caminhões. Através das
características dos caminhões, os proprietários conseguiram localizar um dos
motoristas que carregaram o gado de sua fazenda. Um homem de 38 anos
então, entrou em contato com outro de 41 anos, e este relatou que teria sido
contratado por um homem de 40 anos, para fazer o frete do gado, juntamente
com um homem de 21 anos, e que haviam descarregado o gado em uma
propriedade no município de Turvo. Sendo assim, o homem de 41 anos levou a
vítima e o homem de 38 anos até uma fazenda no interior do Turvo. Ao chegar
na fazenda, não havia ninguém no local, apenas o proprietário do gado furtado,
o motorista que havia realizado o frete e duas equipes da polícia militar. Foi,
assim, localizado o rebanho furtado por volta das 01h30min. Já por volta das
07h, chegou na fazenda um homem de 50 anos, o qual apresentou-se como
proprietário da fazenda, juntamente com o outro homem, de 33 anos. Segundo

ambos estes homens, entraram em contato no dia 19/03/2021, por volta das
20h15min oferecendo para venda um lote de gado, e que teria ido ao local para
ver o lote e conversar sobre o negócio. O proprietário da fazenda relatou que é
credor de do homem de 40 anos e por isso iria fazer o negócio, para abater da
dívida que tem. Desta forma, os proprietários do gado, o proprietário da fazendo,
a testemunha que chegou junto dele, e os motoristas que realizaram o frete do
gado foram encaminhados até a 14ª SDP para maiores esclarecimentos. Não foi
possível entrar em contato com o homem de 40 anos. O gado foi liberado no
local para os proprietários que fizeram gravações do gado já carregados nos
caminhões. Ao todo 48 cabeças de gado haviam sido furtadas e foram
recuperadas.
12 - ROUBO TENTADO EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. de 21, às 21h, compareceu no Pelotão da Policia Militar de
Pinhão, um homem de 37 anos, informando que havia sido vítima de tentativa
de roubo. Relatou que estava transitando pela Rodovia Bernardo Ribas Carli,
quando uma motocicleta de cor preta do tipo rally, paralamas alto, com dois
indivíduos trajando roupa preta, sendo que estes batiam nos vidros laterais do
veiculo, dando sinal de que o condutor deveria encostar, porém não acatou a
ordem. Relatou que não verificou se algum dos integrantes estava de posse de
arma ou objetos, não obedeceu e continuou até que os suspeitos desistiram.
13 - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DANO EM
PRUDENTÓPOLIS – 16º BPM / 4ª CIA.
No dia 21 de mar. 21, às 19h, a equipe policial deslocou até a Rua Presidente
Tancredo Neves, para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local,
em contato com uma mulher de 54 anos, a qual passou a relatar que seu irmão,
de 31 anos, teria chego embriagado na residência e lhe ameaçado de morte,
que teria ainda jogado tijolos em sua direção. Em Consulta operacional,
constatado que o homem possuía um mandado de monitoramento eletrônico,
porém, este não portava tornozeleira. Indagado sobre o equipamento, o homem
afirmou que havia rompido o aparelho há alguns dias, sendo que a equipe
localizou a tornozeleira em um armário no interior da casa. Diante dos fatos e

interesse em representação por parte da mulher, as partes foram encaminhadas
até e delegacia local para os procedimentos cabíveis, juntamente com a
tornozeleira.

14 - PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLESTIA GRAVE / PERTURBAÇÃO DA
TRANQUILIDADE / CALÚNIA / DESACATO / DESOBEDIÊNCIA E
RESISTÊNCIA EM RESERVA DO IGUAÇU – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 20 de mar. 21 às 22h, a equipe policial deslocou até a Av. Pedro F. De
Siqueira, Centro, para atender uma situação de perturbação da tranquilidade e
aglomeração de pessoas. No local, pôde se ouvir som estritamente alto a cerca
de 50m de distância, onde ao aproximar-se do galpão aberto que fica ao lado da
loja, verificou-se que a porta estava fechada e havia um cachorro da raça pitbull
guardando a porta. Que foi deslocado até o pátio que dá acesso aos fundos da
loja e que após verificar por sobre o muro que haviam três pessoas (dois
masculinos e uma feminina) sentados ao redor de uma mesa e ao lado de uma
caixa de som com volume extremamente alto, foi necessário se apoiar sobre o
muro para solicitar que abaixassem o som e que se dirigissem até a frente da
residência para conversarem. Que de momento não acataram a voz de
abordagem sendo necessário falar com mais rigor e energia para que se
deslocassem até a frente da residência. Que após alguns minutos de espera,
uma mulher de 24 anos saiu da residência aos gritos, que a equipe não poderia
estar ali naquele momento, que estavam invadindo propriedade privada, que ia
processar os policiais, inclusive chamando um policial de vagabundo. Que foi
tentado conversar com ela, explicando que estava sendo autuada por
perturbação da tranquilidade e por aglomeração de pessoas, desobedecendo o
Decreto Municipal nº 076/2021. Que a mulher se dirigiu até onde se encontrava
a equipe policial e a equipe da vigilância sanitária, onde passou a desacatar um
dos policiais chamando-o de “idiota”, que diante da situação foi dado voz de
prisão por desacato a qual, nesse momento, tentou agredir um policial com um
soco, empreendendo fuga, vindo a cair ao chão, próximo a seu cachorro, onde
ameaçou de solta-lo para avançar sobre a equipe. Que a todo momento a mulher
dizia que soltaria o cão para atacar a equipe. Que após conversas, se levantou
de junto a seu cão e acusou um policial de ter furtado seu celular. Após vistoriar

o local foi encontrado o celular sendo entregue a proprietária. Que, após os fatos,
a mulher foi conduzida até a Delegacia de Pinhão para a lavratura do flagrante,
sendo apreendida a caixa de som mencionada. Toda a ação foi acompanhada
pela equipe da vigilância sanitária.

Guarapuava, 21 de março de 2021.

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

Sd. QPM 1-0 Jennifer Agem Amaral de Lara,
Aux. de Comunicação Social – 16º BPM.

