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

PERÍODO: das 06h do dia 30 de maio 2021 às 06h do dia 31 de maio de 2021
(Domingo para Segunda-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 - DESOBEDIENCIA/DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E INFRAÇÃO DE
MEDIDA SANITARIA PREVENTIVA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 01h39min do dia 30 de maio de 2021, na Br 277, Vila Carli, policiais militares
foram acionados para verificar uma denuncia de uma festa/confraternização que estaria
ocorrendo em um restaurante as margens da rodovia BR 277, onde haveria aglomeração
de diversas pessoas sem máscaras, descumprindo assim os decretos municipais vigentes
sob nº 8725/21e nº 8729/21, com validade de 19 a 31 de maio de 2021. Com as equipes no
local,foram localizados vários jovens na área externa coberta próxima a porta, dado voz de
abordagem a os mesmos, nesse instante foi aberto a porta do restaurante e surgiram mais
diversas pessoas, as quais também foram dada voz de abordagem e foram acatadas,
abordados todos os 22 jovens que se encontravam no local, destes 12 homens e 10
mulheres , os quais cabe salientar que estavam sem máscara e fazendo uso do mesmo
ambiente. Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado com estes. Questionados o
que estariam fazendo no local, estes confirmaram que teriam se reunido pela tarde do dia
29/05/21 para assistir uma partida de futebol e acabaram ficando e cada vez reunindo mais
gente. Vistoriado todos os veículos dos ocupantes da festa, e nada de ilícito foi localizado.
O responsável ao ser questionado sobre o evento,confirmou que estaria ocorrendo a
reunião e que ele teria organizado. Sendo assim, todos os presentes foram informados a
cerca das infrações que estariam cometendo e que seria lavrado um Termo de ciência na
sede do 16º BPM e posteriormente serão notificados pelo órgão competente – prefeitura.
Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para lavratura de termo
circunstanciado. Cabe ressaltar que na área externa próximo dos abordados foi localizado
e apreendido um pino de cocaína, sendo que devido a quantidade de pessoas presentes
no ambiente e de ninguém assumir a propriedade, este segue junto a este Termo
Circunstanciado.

02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª
CIA.
Por volta das 11h40min do dia 30 de maio de 2021, na Rua Xavantes Vila Carli, policiais
militares após levantamento de informações de que no local citado acima havia uma
pessoa com mandado de prisão em aberto, abordado o homem de 28 anos, e em consulta
foi confirmado um mandado de prisão em seu desfavor, pelo Artigo 157 cp (roubo) e 306
ctb (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada). Diante dos fatos,
foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido ao 16° BPM para confecção do boletim de
ocorrência e, sendo entregue posteriormente na delegacia
03 – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª
CIA.
Por volta das 14h do dia 30 de maio de 2021, na Rua Arthur Bernardes, Morro Alto, onde
após levantamento de informações sobre um homem de 23 anos , que possuía mandado
de prisão aberto em seu desfavor pelos crimes de roubo e corrupção de menor. A equipe
em patrulhamento pelo endereço supracitado visualizou o indivíduo em frente a sua
residência, dado voz de abordagem, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Diante dos
fatos foi dado fiel cumprimento ao mandado encaminhado o abordado para carceragem da
delegacia.
04- APOIO ASSISTENCIAL EM GUARAPUAVA 16º BPM 1ª CIA.
Por volta das 14h do dia 30 de maio de 2021, na Rua Vicente Machado, Bairro dos Estados,
policiais militares deslocaram até ao endereço citado, onde uma criança recém-nascida,
havia se afogado com leite, e estaria engasgada. Enquanto a equipe deslocava até a
residência da avó, a atendente do 190 deu as orientações para que a a avó realizasse a
manobra de heimlich, com a qual aparentemente segundo relato da avó a criança
desafogou. Na chegada dos policiais no local, foi realizando mais uma vez a manobra na
criança, pois aparentava respirar com dificuldade. Em seguida a avó e a criança foram
encaminhadas para atendimento médico, sendo liberada em seguida para voltar para casa.
05 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
Por volta das 14h45min do dia 30 de maio de 2021, na Rua Marechal Candido Rondon,
Jardim das Américas, após levantamento de informações de que no local havia uma
pessoa com mandado de prisão em aberto. No local, fora abordado um indivíduo de 19
anos e em consulta foi confirmado um mandado de prisão em seu desfavor pelo Artigo 157
(roubo). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido ao 16° BPM para

confecção do boletim de ocorrência e sendo posteriormente entregue ao

setor de

carceragem da delegacia.
06 - DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO,
ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO PERMITIDO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 31 de maio de 21, à 1h20min, uma equipe policial deslocou até a Rua Bernandino
Roseira de Lacerda, Morro Alto, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo .
No local em contato com um homem de 36 anos, este admitiu que realizou dois disparos
em direção a um monte de pedras que fica em frente a residência. Informou que a arma
estava guardada em um cofre dentro da residência, foi realizado a busca e apreendido um
revólver calibre .32 da marca Taurus sem registro, com 14 cartuchos, sendo duas
deflagradas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e foi encaminhado até a
delegacia para os procedimentos legais.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
07 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
Por volta das 10h35min do dia 30 de maio de 2021, na Rua Brigadeiro Rocha, Centro, a
equipe foi acionada para averiguar uma situação, onde um homem estaria agredindo uma
mulher. No local, em contato com a vítima 36 anos, relatou que houve uma discussão com
seu marido, 42 anos por motivos de ciúmes. Porém, não foi agredida, foi ameaçada de
morte por ele. Orientada quanto aos procedimentos para representação, a mesma não
manifestou interesse no momento.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:

08 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM MTO RICO 16º BPM / 3ª CIA.
Por volta das 10h30min do dia 30 de maio de 2021 na Estrada principal de Mato Rico, Zona
Rural uma equipe policial foi solicitada para atender uma ocorrência de desaparecimento
de pessoa, sendo abordada na estrada onde liga Roncador e Mato Rico onde uma mulher,
veio a relatar que seu marido, 29 anos, havia saído de casa no dia 28 de maio e não havia

voltado até o momento, a equipe então ao deslocar para realização do boletim de
ocorrência visualizou um indivíduo e ao abordar foi identificado como o suposto
desaparecido, em busca pessoal foi encontrado com um invólucro de substancia análoga a
maconha, indagado onde estava esse tempo que permaneceu fora de casa, informou que
estava na cidade de Iretema em uma boate, sendo assim foi dado voz de prisão ao
indivíduo pela posse da substancia ilegal. E encaminhado até o destacamento de polícia
militar para confecção do Termo Circunstanciado.

09 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS.
Por volta das 14h40min do dia 30 de maio de 2021, Vila Caldas- Pinhão, PR a equipe foi
acionada para verificar uma situação de lesão corporal. Chegando ao local visualizado um
homem correndo para dentro da residência, sendo este abordado, pulando a janela do
quarto. Em busca pessoal não foi localizado nada de ilícito sendo. Em buscas na residência,
foi localizado um pote contendo 61 pedras de Crack pesando nove gramas, embaladas e
pronta para a venda. Questionado sobre as pedras, confirmou que faz a venda das
substâncias. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem de 23 anos e encaminhado
até a delegacia para as providências.
10 – LESÃO CORPORAL EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 30 de maio de 21, às 15h, a equipe policial deslocou até a Rua Iguaçu Bairro Centro,
para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local foi localizado um homem de 46
anos, o qual possuía lesões na cabeça e relatou que havia sido agredido por um homem de
23 anos, sendo que o autor utilizou-se de um facão para agredi-lo. A vítima foi socorrida
pela equipe da defesa civil de Pinhão e encaminhado até o hospital Santa Cruz para
receber atendimentos médicos. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor sendo
encaminhado até a delegacia de Pinhão juntamente com o facão que foi localizado.
11 - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.
No dia 30 de maio de 2021, as 16h40min, a equipe policial em patrulhamento pela Avenida
Presidente Getúlio Vargas, realizou a abordagem de um homem de 30 anos, o qual era de
conhecimento da equipe que se encontrava com um mandado de prisão em seu desfavor
pelos artigos 155 e 157 do CP, sendo encaminhado e entregue na delegacia.

12 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM MARQUINHO – 16º BPM 2ª CIA
No dia 30 de maio de 21, às 16h, a equipe policial deslocou até a localidade de Guampará,
onde a solicitante, enfermeira de plantão do município de Marquinho, havia informado que
teria um homem de 52 anos em óbito. Uma testemunha relatou que no dia 29 de maio
estava com a vítima e mais duas pessoas ingerindo bebida alcoólica e que na data de hoje,
por volta das 15h, visualizou um martelo com manchas de sangue próximo do portão,
momento em que realizou buscas ao redor da residência e encontrou o corpo da vítima. A
equipe policial fez o acionamento dos órgãos competentes os quais deram continuidade
nos procedimentos.
13 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM MATO RICO – 16º BPM – 3ª CIA.
No dia 30 de maio de 21, às 16h30min, a equipe policial deslocou até a Estrada Rural
Colônia Nova, em apoio a vigilância sanitária, para verificar uma situação de aglomeração.
Próximo do local um veículo VW/Gol, ao avistar a equipe se evadiu, não sendo possível
abordá-lo. No local da ocorrência identificado uma moradora e perguntado sobre o veículo,
relatou que era de seu esposo. Questionada se havia algo de irregular na residência,
entregou uma espingarda cal. 36 que era de propriedade do esposo. Solicitado apoio a
equipe de Roncador os quais durante o cerco na entrada do município de Roncador,
logrado êxito na abordagem do veículo suspeito identificado o condutor, 37 anos. O veículo
estava com pendências administrativas sendo recolhido ao pátio do DPM de Roncador.
Dado voz de prisão ao autor e encaminhado até delegacia de Pitanga para as providências
cabíveis.
14 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM PRUDENTÓPOLIS – 16º BPM – 4ª CIA.
No dia 30 de maio de 21, às 23h, a equipe policial deslocou até a Rua Ivo Orlando Lopes
Bairro São Basílio, onde teria uma pessoa que estaria de posse de uma espingarda
efetuando disparos. No local em contato com o proprietário, 43 anos, o qual encontrava-se
em visível estado de embriaguez, avistado no sofá da sala uma espingarda cartucheira cal
0.36 com 04 cartuchos deflagrados. Foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado até a
delegacia para os procedimentos.
15 - DISPARO DE ARMA DE FOGO / PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO PERMITIDO / RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA–
16º BPM – 1ª CIA.

No dia 30 de maio de 21, ás 18h40min, a equipe policial deslocou até a Rua João Lino da
Silva, Bairro Caldas, para atender uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo.
No local dado voz de abordagem a dois indivíduos, os quais não vieram a acatar e se
evadiram, pulando cercas e correndo para o mato não sendo mais possível localizá-los
naquele momento. Os policiais então retornaram para a residência onde populares
relataram que o autor dos disparos, 44 anos, estava com a arma atrás de um bar. Então
deslocado a pé, sendo que quando o indivíduo visualizou a presença policial, efetuou três
disparos de arma de fogo não atingindo a equipe. Foram efetuados disparos pela equipe
policial, porém o autor adentrou a mata não sendo mais possível localizá-lo, nem se havia
sido atingido. Solicitado apoio da Rotam e após levantamento de informações, foi
deslocado até o endereço em que o autor poderia estar, foram localizados os filhos dele, os
quais estavam ameaçando os populares juntamente com seu pai, porém quando foi dado
voz de abordagem ambos não acataram e tentaram se evadir novamente pulando os
muros das casas e quando foram alcançados, resistiram a prisão com chutes e socos,
obrigando o uso força compatível para imobilizá-los e algemá-los. Assim que as equipes
saíram do local, o plantão recebeu uma ligação anônima relatando que o autor estaria na
escola e que assim que as viaturas saíram, ele chegou na residência. As equipes então
retornaram até o local onde foi localizado o autor. Ao ser questionado sobre onde estaria a
arma de fogo, informou que havia dispensado na mata durante a fuga. Foi constatado
também que o autor encontrava-se com um ferimento na mão esquerda, possivelmente
como resultado do confronto. Após receber voz de prisão, foi encaminhado para o hospital
Santa Cruz para atendimento médico e posteriormente até o 4º pelotão de policia militar
para a confecção do boletim de ocorrência.
Guarapuava, 31 de maio de 2021

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

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

