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

PERÍODO: das 06h do dia 10 de junho 2021 às 06h do dia 11 de junho de 2021
(Quinta para Sexta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01- INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA EM GUARAPUAVA-PR.
Por volta das 17h30min, uma equipe policial deslocou até a Vila Carli, para prestar apoio a
uma equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Guarapuava, onde foi informado
pelos agentes, que se tratava de denúncia de aglomeração de pessoas e descumprimento
ao Decreto Municipal para prevenção de Covid- 19, bem como o local tratava-se de
exploração e jogos de azar. No local as equipes foram recebidas pelo proprietário e foi
constatado que havia várias outras pessoas presentes. Foi realizado busca pessoal onde
foi localizado com o proprietário a quantia de R$3.515,00 (três mil, quinhentos e quinze
reais) em espécie e cédulas diversas, além de fichas de anotacões de jogos de azar.
Localizado também 17 (dezessete) baralhos espalhados sobre as mesas, característico de
jogos de azar, além de outras fichas de anotações e 03 (três) maletas de fichas de jogo de
poker. As pessoas envolvidas foram conduzidas ao Cartório do Termo Circunstanciado no
16º BPM para a confecção do termo circunstanciado, onde após os procedimentos, foram
todos liberados.
02- CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA-PR.
Por volta das 21h50min, uma equipe policial quando em patrulhamento pela Rodovia PR
170, nas proximidades da Ponte do Rio Jordão, pela via rural sem denominação que da
acesso a Localidade de Chapa do Jordão, abordou o veiculo Renault Fluence cor prata,
veiculo este conduzido por um homem de 37 anos. Efetuado busca pessoal, como também
no veículo, não sendo localizado nada de irregular. Efetuado consulta via sistema, onde
constatou-se que o abordado em questão possui um Mandado de Prisão em seu desfavor.
Foi conduzido a delegacia. no setor de carceragem para medidas cabíveis.

03- INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA
DESACATO EM GUARAPUAVA-PR.

PREVENTIVA//

DESOBEDIÊNCIA//

Por volta das 03h30min, uma equipe policial quando em patrulhamento pela Rua Judite
Bastos de Oliveira, Jardim das Américas, visualizou um indivíduo do sexo masculino,
trajando camiseta azul, calça jeans, que ao visualizar a equipe policial empreendeu fuga, e
adentrou uma residência, homiziando-se em um cômodo. No local foi verificado que havia
aproximadamente 20 (vinte) pessoas, que ao avistarem a equipe policial evadiram-se
sentido a um matagal, sendo possível apenas a abordagem de cerca de 8 pessoas que se
encontravam do lado externo, ingerindo bebida alcoólica e sem fazer o uso de máscara.
Durante a tentativa de abordagem, uma pessoa posteriormente identificada, começou a
desobedecer as ordens e incitar aos demais para que não obedecessem as ordens
policiais. Solicitado apoio das demais equipes de Rádio Patrulha, sendo então adentrado a
residência e localizado um homem, o qual foi constatado que esta sob monitoração
eletrônica, estando assim descumprindo a ordem judicial de no período noturno estar em
sua residência. Durante a abordagem, uma adolescente de 16 anos começou a questionar
a presença da equipe policial e desacatar os militares. Após a revista e consulta de todos
os envolvidos, sendo nada de ilícito localizado. Foi constatado que haviam três
adolescentes, um casal de 16 anos e um masculino de 13 anos. Diante dos fatos foi
realizado a condução de todos os envolvidos até o Cartório do 16º BPM, sendo então
lavrado o Termo Circunstanciado e o Termo Circunstanciado de Ato Infracional pelas
infrações de Descumprimento de Medida Sanitária e Desacato.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – ROUBO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 10 de jun. 21, às 07h, uma equipe policial deslocou até a Rua João Lacerda Caldas,
Alto da Xv, para prestar atendimento a uma situação de roubo. No local, em contato com a
vítima, 63 anos, a qual relatou que estava no ponto de ônibus quando foi surpreendida por
um homem com jaqueta preta e de bicicleta, o qual de posse de um cano aparentando ser
uma arma deu voz de roubo e levou uma bolsa contendo documentos e R$ 50,00 em
espécie. Realizado patrulhamento nas proximidades porém não logrado êxito.
05 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 10 de junho de 21, às 12h30min, uma equipe policial deslocou até a Rua Saldanha
Marinho para atender uma ocorrência de furto em uma loja. No local em contato com a

gerente da loja, 33 anos, a qual relatou que houve furto de roupas, que no local existem
câmeras de segurança as quais filmaram toda a ação. A autora uma mulher alta trajando
jaqueta rosa, máscara branca e cabelo preso, a qual colocou os vestuários dentro de uma
bolsa e tomou rumo ignorado. Realizado patrulhamento porém sem êxito.
06- FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA-PR.
Por volta das 21h38min, uma equipe policial deslocou até a Rua Cristiano Kugler, Bairro
Boqueirão, para dar atendimento a uma situação de Furto. No local a vítima relatou que
saiu para o trabalho por volta das 13 horas e que a tarde ao retornar, percebeu que o
portão de entrada havia sido deslocado e que foi furtado um aparelho de notbook da marca
Hp, um videogame Play Station 4, um perfume masculino "212", colar e pulseira de prata.
Como não é possível precisar o horário e autoria do fato foi registrado e orientado quanto
aos procedimentos.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
07 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
No dia 10 de junho de 21, às 15h35min, a equipe do Plantão de acidentes deslocou até a
Rua Levino Neitzke x Rua Nagib Nassar - Vila Bela para atender uma ocorrência de
acidente de trânsito. No local, veículo VW Crossfox conduzido por um homem de 32 anos,
transitava pela Rua Levino Neitzke (via preferencial) no sentido Vila Bela x Centro, quando
no cruzamento com a Rua Nagib Nassar envolveu-se em acidente de trânsito do tipo
abalroamento transversal com o veículo Fiat/ Strada conduzido por um homem de 50 anos,
o qual transitava pela segunda via em comento no sentido Vila Bela x Boqueirão. Após a
colisão, o veículo VW/ Crossfox acabou tombando, vindo a ficar com as rodas para cima e
teto voltado para para o solo em sua disposição final. Do evento resultaram em danos
materiais em ambos os veículos e ferimentos no condutor do veículo Crossfox, o qual foi
socorrido pela equipe do Samu e encaminhado à Urgência Trianon. Veículos em situação
normal, foram ambos liberados no local mediante guincho.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
08 – DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.
No dia 10 de junho 21, ás 14h, a equipe policial em patrulhamento pela Rua Anita Garibaldi
abordou um homem de 19 anos, o qual estava em atitude suspeita. Em busca pessoal foi

localizado no bolso de sua bermuda um invólucro de substância análoga a maconha
totalizando a quantia de seis gramas. Diante dos fatos a equipe conduziu o abordado até o
cartório da 3ª Cia para a lavratura do Termo Circunstanciado.
09- AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
EM GOIOXIM-PR.
Por volta das 15h00min, uma equipe de serviço do Destacamento Policial Militar de
Goioxim, após receber informações e tomar conhecimento, deslocou até a Localidade de
Rio Bonito, Área Rural do município de Goioxim, para averiguar uma situação de Ameaça,
onde um homem de 53 anos, agredia, ameaçava e coagia reiteradamente suas irmãs,
ambas com problemas de saúde. No local foi realizado contato com uma senhora a qual
relatou que o irmão é alcoólatra e que constantemente lhe agride fisicamente e faz
ameaças de morte dizendo que irá matá-las para ficar com a herança toda para ele. Que
na data do dia 09 jun 21, lhe agrediu com socos, deixando sua face com pequenos
hematomas. Após conversa com uma das vítimas, esta franqueou a entrada da equipe na
residência, sendo então abordado o autor, o qual estava em um quarto dormindo e ao ser
acordado, veio a alterar-se, sendo então imobilizado e feito o uso de algemas para conte-lo.
O autor proferiu várias ameaças a suas irmãs enquanto era conduzido pelos policiais. Após
conter o autor, foi localizada uma bolsa com uma garrucha de fabricação caseira,
municiada e carregada com uma munição calibre .36 intacta. Diante dos fatos foi dado voz
de prisão ao autor e encaminhadas todas as partes envolvidas, bem como a arma de fogo
até a delegacia de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.
Guarapuava, 11 de junho de 2021
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OCS – 16º BPM
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