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

PERÍODO: das 06h do dia 13 de junho 2021 às 06h do dia 14 de junho de 2021
(Domingo para Segunda-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – AMEAÇA / VIAS DE FATO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 13 jun. 21, às 16h30min, uma equipe deslocou até a Rua Sistilho Minosso, Bairro
Industrial, onde relatou a solicitante, 27 anos, que tinha uma passagem comprada para
viajar para o estado do Mato Grosso com embarque as 4 horas da manhã desta data,
porém seu esposo, 30 anos, não permitiu que a mesma embarcasse, relata ainda que por
por volta das 15 horas foi até a casa de sua comadre para fazer as malas para viajar em
data posterior, porém o esposo a agrediu fisicamente apertando-lhe o pescoço, e também
pegou a certidão de nascimento da filha do casal de um mês de idade, para que não
pudesse realizar a viagem, pois o esposo não aceita o fim do relacionamento. Diante do
relato da vítima e de seu interesse em representar contra o autor dos fatos, foi dado voz de
prisão ao indivíduo, o qual foi encaminhado para a delegacia para as providencias de
flagrante por violência doméstica. Durante o deslocamento para a delegacia, o autor
passou a proferir ameaças contra a vítima na presença da equipe policial.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
02- DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA-PR.
Por volta das 10h45min, uma equipe policial deslocou até a Rua Dona Anastácia, Bairro
Boqueirão, para dar atendimento a uma situação de Disparo de Arma de Fogo, onde
chegando no local, relatou o solicitante que estava na casa de seu compadre e ao passar
na frente da casa de determinada pessoa, este estava saindo de casa em um veículo Fiat
Uno Vivace, cor branca, este após acelerar o veículo na direção do solicitante, parou e
desembarcou, fazendo uso de uma arma de fogo tipo revólver, efetuou um disparo em
direção ao solicitante que correu e tentou se esconder no portão da casa de seu compadre.
Que o indivíduo adentrou ao veículo e deu marcha ré com o objetivo de atirar novamente
contra o solicitante, que não concluiu o seu objetivo devido os familiares do compadre do

solicitante intervirem. O autor se evadiu do local tomando rumo ignorado. Orientado às
medidas cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a relatar.

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
03 – DESAPARECIMENTO DE PESSOA EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 13 jun. 21, compareceu ao 4° Pelotão uma senhora, relatando que é moradora da
localidade Bom Retiro, Lagoa Preta, e que seu filho PAULO HENRIQUE DE LIMA, 24 anos,
teria saído de casa na data de 12/06/2021, por volta das 10h30min, e que até a confecção
deste BOU, Paulo não havia retornado. Relatou ainda que Paulo sofre de epilepsia, e que
saiu outras vezes, mas nunca demorou tanto tempo para retornar. Diante dos fatos foi
orientado quanto aos procedimentos cabíveis, e repassado características e foto de Paulo
para a rádio de Pinhão, a fim de divulgar o desaparecimento para a população, buscando
assim ter informações sobre ele. A família procurou por toda a extensão da propriedade, e
contatou a defesa civil de Pinhão, porém não obtiveram êxito em localizar Paulo. Paulo
trajava uma camiseta preta, manga curta, moletom tipo canguru de cor marrom, calça de
moletom camuflada, boné de cor branca e chinelo. Tipo físico: 1,70m de altura, 60kg,
cabelo curto, castanho e liso, olhos castanhos, barba e bigode.
04 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM CANDÓI – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 13 jun. 21, às 15h50min, em patrulhamento,a equipe foi abordada por um senhor de
47 anos, o qual relatou que um homem, 46 anos, foi até a sua residência na localidade
Cachoeira e utilizando-se de um veículo Chevrolet Vectra, cor cinza, começou a perseguir
o solicitante o qual também estava em outro veículo, um Renault Sandero, cor preta.
Relatou o solicitante que tal perseguição iniciou na localidade Cachoeira e foi até o
momento em que localizou a equipe policial, durante tal percurso o homem de 46 anos
arremessou o veículo contra o veículo do solicitante, realizou ultrapassagem em faixa
contínua e em curvas e fazia gestos de estar portando uma arma de fogo, causando risco a
toda coletividade e as demais pessoas que transitavam pela via. No momento em que o
indivíduo avistou a equipe policial iniciou fuga transitando com o veículo sobre o canteiro na

Avenida Heraclides Mendes de Araujo, não respeitando preferenciais e em alta velocidade
em locais com fluxo de pessoas e praça pública em que diversas crianças transitavam. Em
dado momento parou o seu veículo Chevrolet Vectra, em frente a sua residência, e
desembarcou do veículo, momento em que foi emanada nova ordem de abordagem, a qual
insistiu em não acatar, demonstrando comportamento arrogante e resistência além de ser
possível visualizar pelo tom de voz, comportamento, vestes, odor etílico, e andar
cambaleante que o condutor estava em visível estado de embriaguez. Nesse momento foi
informado que deveria acompanhar a equipe policial pelas condutas praticadas, onde
começou a resistir com o emprego de violência, tentando agredir os policiais. No local
diversos familiares e populares, aproximadamente oito pessoas começaram a tumultuar a
ocorrência e dificultar o trabalho policial; após ser possível colocar o detido no camburão da
viatura. A equipe juntamente com a vítima e uma testemunha deslocou até a delegacia,
onde foi solicitado apoio a equipe do PPTran para realização do teste estilométrico, o qual
apresentou o resultado de 0,68 mg/l . Diante de tal situação foram realizados os
procedimentos de prisão em flagrante pela prática dos atos descritos. O veículo Chevrolet
Vectra foi entregue para uma pessoa responsável.

Guarapuava, 14 de junho de 2021
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