POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 8h do dia 02 nov. 18 as 8h do dia 03 nov. 18
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – DANO / LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 02 nov. 18, por volta de 07h40min, equipes policiais deslocaram até a Rua
Avestruz, Bairro Boqueirão, onde em um bar, estaria ocorrendo uma briga generalizada
resultando em várias pessoas feridas. No local dos fatos, a equipe foi informada por
populares que as pessoas envolvidas na briga haviam saído correndo em direção há um
matagal próximo ao local do fato e proprietário do Bar estaria no interior do bar ferido. De
imediato foi acionado o SAMU para prestar atendimento ao senhor de 45 anos e realizado
patrulhamento para localizar os demais envolvidos. Durante patrulhamento nas
proximidades foi localizado quatro pessoas três do sexo masculino e uma do sexo feminino
apresentando ferimentos. Em contato com uma mulher de 19 anos, um adolescente de 17
anos, um adolescente de 15 anos e um homem de 22 anos, estes passaram a relatar que,
encontravam-se em frente ao referido bar e que o senhor (45) em certo momento tentou
assediar a mulher (19) e que a partir deste momento iniciou-se uma briga generalizada
resultando em ferimentos no senhor (45), no homem (22) e na mulher (19). Todos foram
encaminhados para a UPA do Batel onde receberam atendimento médico e após receberem
alta médica e liberados foram encaminhados para o 16°bpm/TC para ser confeccionado o
termo circunstanciado. Não foi necessário o uso de algemas e conduzidos no banco traseiro
da viatura. Cabe salientar ainda que o referido bar e o interior da residência do senhor (45)
encontrava-se com avarias generalizadas em vários moveis, objetos e porta de vidro do bar.
Por fim, os genitores dos adolescentes apreendidos foram acionados para acompanhar o
procedimento policial.
02 – DIREÇÃO PERIGOSA DE VEICULO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 22h08min do dia 2 de novembro de 2018 na Rua Marechal Deodoro, Vila
Bela, a equipe realizava patrulhamento pela Av Turíbio Gomes, quando ao fazer a
conversão para a Rua Marechal Deodoro, visualizou um cidadão empinando uma
motocicleta próximo a diversas pessoa que encontravam-se na calçada da via, bem como
gerando perigo a elas e veículos estacionados. a equipe realizou a abordagem e constatou
que o condutor um homem de 26 anos habilitado na categoria AE. Consultado a placa da
motocicleta, constatou-se que havia débito de licenciamento. Sendo assim, a motocicleta foi
recolhida ao pátio do 16 BPM e o condutor encaminhado para lavratura do termo
circunstanciado.
03 – ACHADO DE OBJETO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 21h45min do dia 2 de novembro 2018, na Rua Miguel Gavonski Vila Bela,
equipe choque em patrulhamento uma pessoa em atitude suspeita, a qual ao perceber a
aproximação da viatura policial militar veio a empreender fuga e em dado momento veio a
dispensar um objeto em um terreno baldio, momento que foi acompanhado pelos policias e
abordado logo em seguida, feito busca pessoal porem nada de ilícito foi encontrado, a
equipe identificou o cidadão como sendo um homem de 18 anos indagado sobre o objeto

dispensado no momento da fuga sendo que o mesmo veio a negar que havia dispensado,
em seguida a equipe encontrou o objeto que se tratava de um celular da marca sansung
modelo j5 prime de cor branco e dourado, sobre a origem do referido aparelho, veio a dizer
que o aparelho seria furtado e que teria comprado de uma pessoa desconhecida, e também
confessou que havia dispensado o aparelho momento em que avistou a viatura policial,
ainda, diante dos fatos a equipe policial apreendeu o aparelho celular e encaminho ate a 14ª
SDP juntamente com o abordado para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.
04 – AMEAÇA,CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, PORTE ILEGAL DE ARMA
BRANCA DESACATO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 00h30min do dia 3 de novembro de 2018 na Rua Coronel Lustosa Centro,
a equipe deslocou até o endereço supracitado, em frente a um bar, onde segundo denuncias
anônimas, um individuo, trajando calça jeans e camiseta azul, estaria de posse de uma arma
branca (facão), ameaçando as pessoas que passavam pela via. a equipe durante
patrulhamento avistou um individuo com as características repassadas em frente ao bar,
sendo realizada a abordagem, o mesmo não estava de posse de nenhum ilícito, porem a
alguns metros de onde o individuo estava foi visualizado pela equipe PM, o referido facão,
sendo que o mesmo admitiu ser de sua propriedade. em consulta no sistema SESP via
copom, foi constatado que, o homem de 31 anos estava com um mandado de prisão em seu
desfavor, expedido pela 2 vara criminal de Guarapuava. Sendo dado voz de prisão ao
mesmo e encaminhado até a 14 SDP, sendo algemado conforme decreto/lei numero
8858/16. Sendo que, no momento em que foi desalgemado, Ricardo veio a xingar os
policiais com varias palavras de baixo calão, como: porcos, vagabundos ,jaguaras, bosta,
filhos da puta. intervindo contra a equipe, tendo a equipe que usar a força moderada e o
espargidor de pimenta para contê-lo, [...] ".
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO SIMPLES EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 02 nov. 18, por volta de 12h00min, em patrulhamento pela Rua Cel. Antonio
Vilhaca, Vila Bela, a equipe foi abordada por um homem de 48 anos, o qual relatou que foi
vítima de furto, onde levaram dois equipamentos de medição de fibra ótica DTDR, um é
modelo JDSU e o outro JF2H. Segundo o homem (48) os equipamentos estavam
carregando em uma cabine próximo da torre e se posicionaram a uma distancia de 100
metros, onde estavam fazendo fusão com outro aparelho e quando foram pegar os
medidores, não estavam mais no local. Foi realizado patrulhamento, porém sem êxito,
cabendo às orientações dos procedimentos cabíveis.
02 – ROUBO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 19H DO DIA 2 de novembro 2018 NA RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO CENTRO, relata a solicitante uma mulher de 28 anos que ao sair do trabalho no
hospital São Vicente, foi abordada por um indivíduo trajando uma camiseta de cor marrom,
bermuda jeans e bicicleta verde, momento este que o indivíduo lhe deu voz de assalto
mediante ameaça com arma de fogo que segundo a vitima perecido com um revolver calibre
38. Sendo que após o autor ter subtraído para si a bolsa com pertences pessoais e
documentos e certa quantia em dinheiro, também levando o aparelho de celular da marca
Samsung J2 de cor dourada com capinha rosa. Após o fato o autor saiu correndo em direção
a rua xv de novembro nas proximidades da pernambucanas. Orientado quanto as medidas
cabíveis

03 – AMEAÇA EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 21h42min do dia 2 de novembro de 2018 na Rua cond´deu Vila Carli, relata
a solicitante que sua filha uma mulher 28 anos é usuária de bebida alcoólica e outros filhos
de substância entorpecente que após fazer uso de drogas vem até sua casa e ali passa a
perturbar e efetuar ameaças dizendo que vai atentar contra a integridade dos familiares e
de seus próprios filhos, sendo uma criança de 08 anos e outra de 02 anos. Que a solicitante
teme pela sua segurança e de seus netos, haja visto sua filha ter o costume de colocar em
risco a segurança de seu filho o levando para rua. Não houve representação. Sendo
orientado as medidas.
04 – ROUBO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 20h19min Do Dia 2 De Novembro De 2018 Na Rua Iboporã, Jardim Das
Américas, solicitante um homem de 18 anos, transitava pela AV: ARAGÃO DE MATOS
LEÃO, quando poucos antes da Rua Judite Bastos foi abordado ´por dois cidadãos em uma
motocicleta HONDA/CG TITAN PRETA, a qual não soube informar a placa, onde o
passageiro de posse de um revolver lhe deram voz de roubo e subtraíram seu skate e seu
aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. Realizado patrulhamento porém sem
êxito. Foi orientado.
05 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 20h10min do dia 2 de novembro de 2018 na Rua Heraclides Mendes de
Araújo, Roxinol, nesta data a equipe choque foi acionada via copom para averiguar uma
rixa que estaria ocorrendo no endereço supracitado e que segundo informações teria
ocorrido um disparo de arma de fogo. com a equipe no local foi conversado com o solicitante
um homem de 30 anos o qual relatou que uma camioneta gm s10 de cor preta teria passado
em frente a sua residência e efetuado alguns disparos de arma de fogo e que teria seguido
rumo ignorado e que tinha informações que os autores seriam do bairro vila bela. Diante do
exposto a equipe choque juntamente com uma equipe da rpa fizeram diligências a fim de
localizar os autores porém sem êxito. as equipes orientaram o solicitante quanto as medidas
cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 02 nov. 18, por volta de 04h35min, foi deslocado até a Rua Cel. Lustosa, Bairro
Batel. No local atendimento de acidente de trânsito tipo choque onde o Ford Fiesta Edge,
conduzido por uma mulher de 27 anos que, segundo sua declaração, transitava pela rua
citada sentido Centro/Bairro Boqueirão, quando defronte a uma residência atingiu a grade e
uma mureta da fachada do imóvel. Do evento resultaram em danos materiais de pequena
monta no veículo, danos na grade incluindo a cesta para lixo e a mureta citadas de
propriedade de uma mulher de 47 anos, a condutora foi submetida ao teste etilométrico o
qual realizou sem quaisquer meios coercitivos, ou seja, de livre e espontânea vontade no
qual obteve resultado 1,15 mg/l. Realizada consulta operacional via COPOM SESP/intranet
foi constatado que a condutora possui habilitação em situação normal porém que o veículo
possui débitos pendentes. Diante dos fatos o veículo foi autuado e removido ao pátio do 16°

BPM e a condutora recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a 14ª SDP para os
procedimentos de polícia judiciária.
02 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 16° BPM 1° CIA
Por volta das 21h53min do dia 2 de novembro de 2018, na Rua Quintino Bocaiúva Com
Guaira, atendimento de acidente de trânsito tipo complexo onde o V1 Chevrolet
Spinconduzido por um homem de 37 anos que transitava pela Rua Guaíra Sentido Alto Da
Xv /Bairro Batel quando no cruzamento com a Rua Quintino Bocaiuva (semáforo) envolveuse em acidente com o v2 FIAT PALIO conduzido por uma mulher de 22 anos que trafegava
pela r. Quintino Bocaiuva Sentido Trianon / Dos Estados em ato contínuo o v2 veio a colidir
contra o muro da edificação situada na esquina. Do evento resultou em danos nos veículos e
ferimentos na condutora do v2 que foi socorrida e encaminhada pelo SAMU ate a UPA.
Veículos e condutores em situação normal foram liberados no local. Informo ainda que o
semáforo estava em funcionamento normal.
OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES E MUNICÍPIOS:
01 – FURTO QUALIFICADO EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.
No dia 02 nov. 18, às 13h30min, atendendo a solicitação via fone 190, a equipe Policial
Militar de serviço deslocou até a Rua Miguel Poteriko, Bairro Santa Regina, onde no local,
relatou a solicitante uma mulher de 29 anos que por volta das 13h20min notou que seu
veiculo VW Gol, cor preta ano 1996, que foi subtraído da garagem de sua casa sem as
chaves e sem os documentos, a solicitante informou ainda que o veículo estava com as
portas trancadas e no porta malas haviam dois pneus novos da marca Pirelli aro 14.
Segundo a solicitante, seu vizinho viu o carro saindo da garagem por volta das 03h00min da
madrugada, porém não conseguiu visualizar quem conduzia o veiculo. A equipe Policial
realizou patrulhamento nas imediações do local da ocorrência, porém sem êxito em localizar
o veiculo nem o autor do furto, sendo a vítima orientada quanto aos demais procedimentos
cabíveis. Alerta de furto/roubo.
02 - ROUBO EM PITANGA 16° BPM 3° CIA
Por volta das 19h do dia 02 de novembro de 2018, a equipe Policial Militar de serviço
deslocou até a Rua Rovedo Zigmann, Parque São Basílio, onde segundo a solicitante
uma mulher de 86 anos que teria sido vitima de roubo, um indivíduo adentrou a sua
residência, e outro teria ficado na parte de fora, sendo o que entrou teria lhe ameaçado,
forçando-a à lhe entregar dinheiro, onde em determinado momento este individuo teria
agarrado a vítima (86) pelo pescoço, alegando que se a mesma gritasse iria lhe matar,
posteriormente vindo a lhe sufocar, tampando sua boca e seu nariz com a mão, e a jogar no
chão, e a todo momento exigindo dinheiro que estaria guardado em sua residência, vindo a
subtrair certa quantia em dinheiro, e tentando levar um botijão de gás, onde posteriormente
se evadindo do local visto que filho da vítima de 41 anos, teria suspeitado da movimentação
na residência, e teria deslocado até a casa de sua mãe para ver o que estaria acontecendo,
onde visualizou 2 indivíduos correndo do local, um sendo um rapaz alto, de pele clara,
bermuda e camiseta branca, e que parecia ser conhecido do homem (41). Diante dos fatos,
foi realizado patrulhamentos nas imediações, sendo visualizado um individuo com as
mesmas características em atitude suspeita em via publica, qual foi abordado e identificado
como um homem de 20 anos sendo indagado o mesmo o fato ocorrido, o mesmo
apresentou-se agitado, se contradizendo nas informações apresentadas, onde em
determinado momento este relatou a equipe Policial que quem teria efetuado o roubo teria
sido aum homem de 27 anos, vulgo Timão, haja visto que Timão já é conhecido no meio
Policial foi deslocado até sua residência, qual também estaria trajando camiseta branca,

onde foi abordado e conduzido juntamente com o homem (20) até a Delegacia de Policia
Civil de Pitanga, também deslocado até a residência do vizinho de 22 anos do homem (20) ,
e encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimentos do fato, sendo que a vítima
(86) reconheceu o homem (20) como sendo o autor do roubo e que este quem lhe teria
ameaçado e a jogado no chão, também relatando que o homem (20) é quem teria entrado
em sua residência, e ateado fogo em um colchão na data de 08/07/2017. Diante dos fatos,
os abordados, juntamente com a vitima, e a testemunha foram encaminhados até a 45ª DRP
de Pitanga.
03 - LESÃO CORPORAL-VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ENTRE RIOS 16° BPM 1° CIA
Por volta das 19h do dia 2 de novembro de 2018, na localidade de Banhados Zona
Rural, relatou a solicitante foi agredida pelo seu filho. No local foi localizado o autor e em
contato com a vítima esta relatou que seu filho chegou a casa em visível estado de
embriagues e de posse de uma faca, sem motivos começou a lhe proferir ameaças, vindo
posteriormente a desferir socos e chutes contra ela, também tentou enforcá-la, pegando-a
pelo pescoço, a qual foi socorrida pelos vizinhos. A vítima apresentava dores no pescoço,
nos braços e nas mãos. Seu filho apresentava escoriações nas costas, peito e braço direito.
Foi dada voz de prisão ao autor e apreendido a referida faca e conduzida às partes
envolvidas até a 14 SDP, para os procedimentos. O autor foi conduzido no camburão da
viatura.

