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

PERÍODO: das 06h do dia 22 março de 2021 às 06h do dia 23 março de 2021
(Segunda-feira para Terça-feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 - DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO / CONDUZIR VEÍCULO
AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO
DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA / RESISTÊNCIA / CALÚNIA / AMEAÇA EM
GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 15h43min, equipes deslocaram até o Bairro Industrial, na Av. Bento
Munhoz da Rocha Neto, para averiguar uma situação de uma pessoa
conduzindo um veículo Chevrolet Onix na cor Chumbo, conduzindo-o em alta
velocidade e realizando manobras perigosas, colocando em risco os transeuntes
e os demais veículos que passavam pelo local. Foram realizadas diligências,
sendo que a equipe avistou o veículo com as características informadas, e que
ao visualizar a viatura, empreendeu fuga realizando manobras perigosas. Foi
realizado acompanhamento tático por alguns metros até que o veículo parou. Foi
dada voz de abordagem e desembarcou o condutor, posteriormente identificado
como sendo um homem de 47 anos, o qual apresentava sinais de embriaguez,
como fala pastosa, vermelhidão nos olhos e andar cambaleante. Foi necessário
o uso de algemas conforme Decreto 8858/2016, para preservar a integridade da
equipe e evitar fuga, uma vez que o abordado estava agressivo, ameaçava e
xingava a equipe dizendo ser Delegado da Polícia Federal e que "Vocês são uns
bostas, uns bandidões, uns covardes, vou matar vocês". Desta forma foi
realizado o teste etilométrico, sendo constatado embriaguez (valor considerado
1,15 mg/L), além de irregularidades encontradas no veículo, como placa modelo
Mercosul adulterada. Durante todo o trajeto para o deslocamento a 14ª S.D.P., o
detido dava chutes e cabeçadas no camburão, bem como no corró da delegacia
e continuou a se auto lesionar, dizendo " Escrevam aí, que vocês me agrediram

e jogaram spray na minha cara" . O detido foi apresentado a autoridade local
para procedimentos e o veículo encaminhado ao pátio do 16°BPM por medida
administrativa.
02 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA - 16º BPM / 1ª
CIA.
No dia 22 mar. 21, às 19h00min, foi repassado, via COPOM, para a equipe
policial, que na quadra de futebol sintético, do Bairro Tancredo Neves, estaria
ocorrendo uma rixa e que uma pessoa estaria alterada no local. Sendo que em
patrulhamento na Rua Juscelino Kubitschek, foi avistado duas pessoas, que
estavam saindo da quadra de futebol, sendo então abordadas, sendo que em
busca pessoal, em um dos abordados, nada de ilícito encontrado, porém na
pessoa identificada como um homem de 18 anos, foi localizado em sua cintura,
lado direito, uma arma tipo artesanal, no calibre .22, municiada, com uma
munição, sendo que este disse para a equipe, que foi até o local armado, porque
uma pessoa teria batido em seu irmão e iria então acertar as contas com este
indivíduo. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao mesmo, sendo
conduzido algemado, conforme Decreto nº 8858, de 2016, até a 14ª SDP,
juntamente com a arma de fogo, para os procedimentos cabíveis.
03 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA - 16º BPM
/ 1ª CIA.
No dia 22 mar. 21 às 19h, após levantamento de informações, as equipes
policiais, deslocaram até a Rua Jose Pedro Seleme, Bairro Cascavel, a fim de
realizar a prisão de um homem de 35 anos, o qual é foragido da cadeia pública
de Guarapuava. Ao chegar no local, foi abordado o homem, vulgo " colgate", para
o qual existem três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Comarca de
Piraquara e pela comarca de Guarapuava. Diante dos fatos, foi dada a voz de
prisão e encaminhado o mesmo, até carceragem da 14º SDP. Foram utilizadas
algemas, para prevenir o risco de fuga e garantir a segurança da equipe,
conforme Decreto nº 8.858/16.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:

04 – ROUBO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 22 mar. 21, por volta das 07h08min, uma equipe de Rádio Patrulha,
deslocou até o Bairro Industrial, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, para dar
atendimento a uma situação de Roubo, onde, no local, relatou a solicitante que
chegou em seu local de trabalho um indivíduo alto, magro, pele clara, usando
camiseta de time, calça jeans e máscara e que tal pessoa fazendo uso de arma
de fogo, tipo revolver, roubou um Litro de Whisky, um energético, e o valor de
R$3.200,00 (três mil e duzentos) reais aproximadamente. Foi possível visualizar
através do sistema de câmeras do local, que em primeiro instante quando
efetuava o roubo, o indivíduo só fez menção de estar armado, mas no momento
em que saiu correndo do local, sacou a arma. Feito patrulhamento, porém sem
êxito, orientado as medidas cabíveis.
05 - LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1ª CIA
No dia 22 mar. 21, às 16h34min, na Rua Aymoré, Vila Carli, relatou a solicitante,
uma adolescente de 17 anos, que teve um relacionamento com um homem de
22 anos, que ambos possuem uma filha em comum, que este, juntamente com
uma irmã do mesmo, de 19 anos, chegaram e invadiram a casa da solicitante,
qual estava com filha no colo, momento que a irmã de seu ex-convivente, passou
a agredir fisicamente a solicitante, com socos e chutes e empurrões , vindo a
causar-lhe escoriações e hematomas pelo pescoço, braços e corpo, que ainda
o seu ex-convivente, esmurrou e chutou várias vezes a porta de acesso da sua
casa. Informa ainda a solicitante, que várias vezes ouviu seu ex-convivente, dizer
frases como, “você me paga, você vai ver”, em tom de ameaças. Relata que o
homem de 22 anos nunca se prontifica em ficar com a filha, que somente paga
a pensão e sempre que efetua o pagamento, ocorre uma briga. No local, os
autores já haviam se evadido. Orientado a solicitante quanto às medidas
cabíveis.
06 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM
GUARAPUAVA - 16º BPM / 1ª CIA.

No dia 23 mar. 21, às 02h45min, a Rua Barão de Capanema, Bairro Batel, a
equipe atendeu uma ocorrência, onde relata o solicitante, um homem de 32 anos,
qual trabalha como vigilante, repassou que achou um "pedaço" da substância,
comumente conhecida como maconha, no banheiro do local em que trabalha,
pesando aproximadamente cento e setenta gramas. Diante do fato foi realizada
a apreensão da droga e entregue na 14ª SDP, para as medidas cabíveis.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
07 – OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS EM SANTA MARIA
DO OESTE-PR – 16º BPM / 3ª CIA.
Por volta das 10h30min, uma equipe de serviço deslocou até o Bairro Santo
Antônio, na Rua João Maria Monteiro, para prestar atendimento a uma situação
de Omissão de Cautela na Guarda de Animais, onde após ligações na Central
do Destacamento de Polícia Militar de Santa Maria do Oeste, que no referido
endereço descrito acima, havia dois cachorros da raça “pitbull” soltos em via
pública, os quais estavam atacando outros animais, inclusive já haviam matado
um outro cachorro, causando risco a integridade dos transeuntes e moradores
da localidade. Diante disso a equipe deslocou até o local, sendo constatado o
fato, efetuando o isolamento dos animais e simultaneamente procurando
identificar o proprietário dos cachorros. Momento em que se aproximou do local
outro animal, o qual sofreu ataque tentando se evadir, parando em frente a uma
residência a qual estava com moradores em frente, ocasionando alto risco de
lesões aos populares, momento em que um policial efetuou um disparo em cada
um dos animais, sendo atingido um deles, na sequência foi efetuado mais um
disparo com intuito de sacrificar o animal. Após os fatos, foi identificado o
proprietário dos cachorros, um homem de 33 anos, sendo que este conseguiu
prender o animal que ainda permanecia solto e posteriormente foi conduzido até
o Destacamento Policial Militar para lavratura de Termo Circunstanciado.

08 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM PRUDENTÓPOLIS – 16º
BPM / 4ª CIA.
Por volta das 09h11min, uma equipe de serviço deslocou até a Rua Marginal,
Bairro Iguaçu/Centro, onde deu Cumprimento ao Mandado de Prisão em
desfavor de um homem de 24 anos, pelo crime previsto no art. 157 do Código
Penal (roubo agravado). Sendo este conduzido à carceragem da Cadeia Pública
de Prudentópolis, no camburão da viatura sem a necessidade do uso de
algemas.
09 - CUMPRIMENTO DE MANDO DE PRISÃO EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 16h, uma equipe de serviço estava em patrulhamento pela Rua
João Lino da Silva, Bairro Colina Verde, quando visualizou um grupo de pessoas,
onde posteriormente foi identificado uma pessoa sendo um homem de 34 anos,
que ao ver a equipe saiu correndo para trás da residência, sendo acompanhado
e abordado. Constatado que este possui em seu desfavor um Mandado de
Prisão por ameaça. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado o
abordado até o 4º Pelotão de Polícia Militar para a confecção do boletim de
ocorrência e posteriormente entregue para a Polícia Civil. O mesmo não possui
lesão. Foi necessário o uso de algema de acordo com o Decreto 8858/16 tendo
em vista que ele já tinha tentado se evadir.
10 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - 16º BPM / 2ª CIA.
No dia 22 mar. 21, às 17h30min, após levantamento de informações, a equipe
deslocou até a Rua Alzira de Abreu, Centro, onde foi dado fiel cumprimento ao
mandado de prisão em desfavor de um homem de 31 anos. No local,
compareceu e se identificou seu advogado, o qual, de imediato, entrou em
contato com o Fórum da comarca local, solicitando apuração do processo, visto
se tratar de um mandado de prisão por pensão alimentícia, onde o homem de 31
anos, apresentou todos os comprovantes de pagamento. Entrado em contato
com assessoria judiciária do Fórum, onde informaram se tratar de um mandado
de prisão domiciliar. Conforme orientação, a equipe confeccionou boletim de
ocorrência e encaminhou o abordado até sua residência, sendo informado sobre
os seus direitos e deveres quanto a prisão domiciliar.

Guarapuava, 23 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.

