POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 8h do dia 19 out. 18 às 8h do dia 20 out. 18
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICO
ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUENCIA DE ALCOOL EM GUARAPUAVA
16° BPM 1° CIA
Por volta das 04h17min do dia 19 de outubro de 2018 na Rua Guaira, Centro
após ligação via 190 que estaria ocorrendo um furto de veículo em frente a
danceteria muv bar e que se tratava de um veículo VW/GOL modelo quadrado
de cor branca com película de cor escura e duas pessoas do sexo masculino
estariam em seu interior. no local, não foi localizado o veículo porém durante
patrulhamento na área central foi visualizado o o veículo VW/GOL DE PLACAS
conduzido por um homem de 28 anos que este transitava pela RUA GUAÍRA
sentido centro/boqueirão realizada a abordagem e nada de ilícito foi encontrado
com o mesmo e tão pouco quanto ao seu desfavor, porém o condutor
apresentava visíveis sinais de embriaguez tais como: forte odor de álcool no
hálito, fala alterada, dificuldade de equilíbrio entre outros. Foi ofertado o teste do
etilômetro aparelho disponível elec-baf-300 n°s 03880 sendo recusado por Dean.
Diante do fato, foi dado voz de prisão para o homem (28) e encaminhado para a
14° SDP para que fossem adotadas as medidas cabíveis e confeccionado os
autos de infração pertinentes ao C.T.B. condução no compartimento de
transporte de presos e feito uso de algemas conforme decreto 8858/16. Cabe
ressaltar que o homem (28) afirmou saiu de confraternização de trabalho no
boliche próx. da rodoviária onde ingeriu bebida alcoólica "cerveja" e que foi até
a muv e parou em frente para conversar com seu irmão onde permaneceu por
alguns minutos e retornou para a área central sendo abordado pela equipe. o
veículo encontra-se ainda com alteração na suspensão (rebaixado) sendo
recolhido por medida administrativa para o pátio do 16°BPM. CNH do condutor
encontra-se normal.
02–LESÃO CORPORAL-VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA16BPM/1ªCIA.
No dia 20 de outubro de 2018 às 01h00min, policiais militares deslocaram a Rua
Leonardo Coblinski, Bairro Boqueirão, relata o solicitante um homem com 26
anos de que seu irmão de 18 anos, chegou em casa drogado, e começou a
danificar a residência de seus pais, quebrando e arrancando a porta de entrada,
danificando as janelas, e também alguns eletrodomésticos; momento em que
seu pai de 49 anos, se levantou para intervir onde iniciou-se uma vias de fato,
aonde o cidadão (18) veio a desferir golpes em se pai com uma ripa, lesionando-

o na perna, mais precisamente no joelho e escoriações nos braços. No local a
equipe abordou o autor já se evadindo da residência, em via publica, foi
abordado e identificado. Entrado em contato com o pai (49), este veio a relatar
que estaria com um ferimento no joelho esquerdo e algumas escoriações nos
braços a equipe constatou as lesões, bem como sua casa, a mesma danificada,
onde a porta foi arrancada e as janelas arrebentadas. Diante do interesse em
representação por parte homem (49) foi dado voz de prisão ao homem (18) e
encaminhado ate a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.
03- DROGAS PARA CONSUMO EM GUARAPUAVA-16BPM/1ªCIA.
No dia 19 de outubro de 2018 às 22h00min, policiais militares deslocaram a Rua
Juscelino Kubtschek, Bairro Boqueirão, a equipe CHOQUE em patrulhamento
realizou abordagem de um homem com 22 anos, onde foi encontrado no bolso
da jaqueta 38 gramas de substancia análoga à maconha, entrado em contato
com o genitor o qual os entregou seu documento de identificação, sendo
posteriormente encaminhado o homem (22) ate a 14 SDP para os procedimentos
legais cabíveis.
04-ROUBO EM GUARAPUAVA-16BPM/1ªCIA.
No dia 20 de outubro de 2018 às 01h50min, policiais militares deslocaram a Rua
XV de Novembro, Centro, onde a vítima um adolescente com 14 anos, relatou
que estava transitando a pé pela via pública e que próximo a Praça 9 de
dezembro aproximadamente cinco indivíduos deram voz de roubo e portando
uma faca exigiram que a vitima entregasse o celular. Relatou que um
adolescente com 16 anos, apontou a faca na sua cabeça e tórax, dizendo que
iria matá-lo. Durante patrulhamento a equipe ROTAM conseguiu abordar dois
dos autores, sendo que ao visualizarem a aproximação da viatura tentaram
dispensar o celular roubado. A vítima reconheceu ambos os abordados como
sendo os autores do roubo e também de imediato reconheceu seu celular. Diante
dos fatos os envolvidos foram conduzidos até a 14ª SDP para os procedimentos
cabíveis. Tendo em vista que os autores são menores de idade os pais foram
acionados e compareceram na delegacia para acompanhar os procedimentos.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO QUALIFICADO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 05h20min do dia 19 de outubro de 2018, na Rua Marechal Floriano
Peixoto, Centro, no local, relata a solicitante que deixou seu veículo FIAT UNO,
PLACA: IHF 7383, em frente a muv e ao retornar o veículo havia sido furtado.
Tendo a equipe realizado patrulhamento, porém sem êxito.
02 – LESÃO CORPORAL E VIOLENCIA DOMÉSTICA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 23h25min do dia 19 de outubro de 2018, na Rua General Osório
Conradinho relatou a equipe policial, uma mulher de 35 anos que seu marido de

42 anos inconformado com o fim do relacionamento agrediu e ameaçou de
morte, o mesmo se evadiu antes da chegada da equipe. A solicitante foi
orientada a procurar a delegacia da mulher.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a Registrar.
OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:
01 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE/ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE
EM PRUDENTOPOLIS-16BPM/4ªCIA.
No dia 19 de outubro de 2018 às 16h00min, policiais militares deslocaram a
Estrada Rural, Linha Erval Fraqueza para dar atendimento de um acidente na
localidade de Linha Erval Fraqueza, (área rural de Prudentópolis). No local foi
constatado que o condutor da motocicleta Honda Bros de cor vermelha, em
propriedade de um homem que já se encontrava em óbito. Em conversa com o
pai do mesmo este relatou que seu filho havia colidido com uma arvore no
acostamento da via durante o deslocamento de uma estrada secundária para a
Rua Principal de Jaciaba. Diante dos fatos a equipe efetuou o isolamento do
local, sendo que foi acionado o pessoal da policia civil e criminalística para as
devidas providencias.
02-DISPARO DE ARMA DE FOGO/LESÃO CORPORAL GRAVE EM
PRUDENTÓPOLIS-16BPM/4ªCIA.
No dia 20 de outubro de 2018 às 0220min, policiais militares deslocaram a Rua
Marginal BR373, Vila Esperança, no local em contato com o segurança de uma
boate o qual relatou que um homem pulou o murro da referida boate e arrombou
a porta do quarto onde estava sua esposa e a arrastou para fora do quarto e
efetuou três disparos de arma de fogo na região frontal do tórax e em seguida
se evadiu pulando o muro. A vitima foi socorrida pela equipe do Bombeiro ao
pronto atendimento. As equipes policiais de posse das informações efetuaram
patrulhamento porem sem êxito até o momento.

