POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 8h do dia 3 nov. 18 às 8h do dia 4 nov. 18
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 03 nov. 18, às 17h45min, uma equipe deslocou até a Rua Oscar Leopoldo Durski
Silva, Bairro Paz e Bem, onde relata a solicitante, de que seu irmão de 30 anos havia
chegado embriagado na residência onde moram, e que acabou agredindo a sua esposa de
23 anos, a qual se encontra grávida, e depois agrediu a solicitante também. No local, a
equipe em contato com as vítimas, constatou que a grávida (23) apresentava lesão na boca,
e a solicitante apresentava arranhões no braço direito. Relataram ainda que em dado
momento, no intuito de se defenderem, acabaram por arranhar o agressor, onde este
apresentava diversos arranhões pelo corpo, e ferimentos em ambos os joelhos, que
segundo o mesmo, foram resultado de uma queda de sua motocicleta em frente a
residência. Diante dos fatos, e do interesse em representação por parte de sua esposa, foi
dado voz de prisão ao homem (30), e ambos foram encaminhados até a 14ª SDP para as
providências cabíveis. A irmã do agressor, desistiu da representação, sendo ela orientada.
Na delegacia, foi consultado o nome do autor no sistema SESP/intranet, consta um
mandado de prisão em seu desfavor.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM GUARAPUAVA –
16º BPM / 1ª CIA.
No dia 03 nov. 18, às 19h30min, a equipe ROTAM tomou conhecimento através de
denuncia via 181 de que na Rua dos Garis, um homem de 18 anos estaria traficando
drogas do tipo maconha e crack. Diante dessa informação, foi iniciado patrulhamento para
tentar localizar o homem (18), sendo que no momento em que a equipe patrulhava a rua do
denunciado, foi avistado o mesmo em frente a sua residência, na calçada. Foi realizado
abordagem do mesmo, foi encontrado em seu bolso um invólucro de maconha pesando
aproximadamente 10 gramas de substância análoga a maconha e certa quantia em
dinheiro em notas trocadas, possivelmente proveniente da venda de drogas. Com base
nesses fatos, foi entrado em contato com o pai do homem (18) e proprietário da residência
onde mora o denunciado, o qual autorizou, mediante documento de autorização de busca
domiciliar, a entrada da equipe no interior da casa. Como resultado da busca, foi localizada
no quarto do indivíduo (18) a quantia de 50 gramas de substância análoga à maconha,
trinta e seis pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 3,6
gramas, um rolo papel alumínio e uma balança de precisão, ambos utilizados para envolver
e pesar tais substâncias e ainda, um celular Samsung Duos de cor branca de propriedade
do denunciado que pode conter informações sobre a comercialização de ilícitos. Sendo
assim, foi dado voz de prisão ao homem (18) para que fosse encaminhado para 14ª SDP,
juntamente com os objetos e drogas localizadas. Foi necessário o uso de algema e
condução no camburão para evitar o risco de fuga conforme decreto lei 8858/16. Já na
delegacia foi impresso a denúncia que consta contra o autor e anexado tal documento ao
boletim de ocorrência.

03 – DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª
CIA.
No dia 03 nov. 18, às 20h25min, uma equipe deslocou até a Rua Hibisco, Bairro
Conradinho, para prestar atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego. No
local a equipe fez contato com a moradora da residência uma senhora de 69 anos, esta
encontrava-se acamada e respirando com ajuda de aparelhos, relatou que seus familiares
promoveram uma festa na varanda de sua casa, e que estavam com som alto perturbando a
tranquilidade, apresentou-se a equipe o responsável pela festa, este informou que já havia
encerrado a festa e os convidados já estavam se retirando. Diante disso a equipe apenas
orientou os envolvidos, pois não havia interesse de representação por parte da solicitante
(69). No momento em que a equipe se retirava do local, saiu do interior da residência um
individuo embriagado de 22 anos, e começou a desacatar a equipe dizendo; ''que trabalha a
semana inteira e no fim de semana quando quer curtir e beber chegam esses policia do
diabo para estragar a festa'', nesse momento o homem (22) recebeu ordem de abordagem,
porem não acatou e continuou proferindo ofensas, ao receber voz de prisão investiu contra
equipe com socos e chutes, resultando em lesões na perna esquerda de um dos policiais,
sendo necessário uso de força para contê-lo. Durante a contenção sua esposa de 23 anos,
também investiu contra a equipe para tentar impedir a prisão do marido, houve tumulto e
várias pessoas cercaram a equipe para tentaram impedir a prisão do casal, uma delas do
sexo feminino, que não foi possível identificar, estava com um celular fazendo filmagens e
incitando a violência contra a equipe, teve o celular retido, mas conseguiu apanhá-lo
novamente de dentro da viatura durante a confusão. A equipe solicitou apoio e a situação
foi controlada. O homem (22) foi algemado e conduzido juntamente com a esposa (23) até a
14ª SDP para os procedimentos legais.
04 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 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 03 nov. 18, às 22h30min, a equipe ROTAM realizava patrulhamento pelo Bairro
Industrial, quando no cruzamento das ruas Dourados com Milton Soares, a motocicleta
Yamaha YBR, cor vermelha, conduzida por um homem de 20 anos não habilitado, veio a
desobedecer a uma ordem legal de parada através de sinais sonoros e luminosos, dando
inicio ao acompanhamento tático que percorreu por mais de dez quarteirões. Durante a fuga,
o condutor ciente de sua ilicitude, não respeitou nenhum sinal de trânsito, sendo que em
esquinas onde deveria parar obrigatoriamente, veio atravessar em alta velocidade,
obrigando os veículos que transitavam nas suas devidas preferencias a frear bruscamente,
causando risco iminente de dano e acidente grave. Além disso, na esquina da Rua Eugênio
Luiz Dolinski, devido a sua condução em alta velocidade, este veio a trafegar na calçada,
fazendo com que os pedestres tivessem que correr para não serem atropelados. Não
causando ferimentos nos populares por motivos alheios a sua vontade. Após perder o
controle e esbarrar em um muro na referida rua, este veio a sofrer uma queda que resultou
em algumas escoriações nas mãos e nas pernas, onde somente por esse motivo, foi
possível a sua abordagem. Em consulta no sistema SESP/intranet, a placa que constava na
motocicleta se referia a uma Honda C100Biz, cor azul, emplacada em Jataizinho. Ainda foi
verificado que o chassi do veiculo encontrava-se picotada e o número que consta no motor
não corresponde a nenhum veículo no sistema. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao
homem (20), sendo conduzido para 14ª SDP, juntamente com a motocicleta, com o uso de
algema e condução no camburão conforme decreto lei 8858/2016 para evitar o risco de fuga.
Na delegacia, foi apurado que o homem (20) já possui passagem pelo mesmo delito em data
anterior.

05 – PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 03 nov. 18, às 22h40min, policiais deslocaram até a Estação da Fonte, onde
segundo denúncias, estaria um grupo de pessoas em atitude suspeita e uma dessas
pessoas apresentava certo volume na cintura. No local a equipe realizou a abordagem
policial e observou que foram arremessadas, próximo da abordagem, duas facas, uma de
cabo preto e verde, de marca Xingu, com 19 cm de lamina e a outra de cabo de madeira, de
cor marrom, de marca Metalcon, com 20 cm de lamina. Em busca pessoal, nada de ilícito
localizado com os mesmos. Após consulta operacional, pelo sistema SESP/intranet, foram
identificados como dois adolescentes de 14 e 16 anos e um homem de 21 anos. Em contato
com os mesmos, o adolescente (16) relatou que jogou a faca de cabo preto e verde e o
adolescente (14) negou, porem os outros abordados, relataram que foi o próprio Mateus que
jogou a faca de cabo marrom. Diante do fato, foi dada voz de apreensão para os
adolescentes e encaminhados para o 16º BPM/tc, para elaborar o termo circunstanciado.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FUGA DE PESSOA PRESA EM GUARAPUAVA-16BPM/1ªCIA.
No dia 03 de novembro de 2018 às 14h22min, policiais militares deslocaram a Rua
Guairá, Bairro Batel, relata o solicitante um homem com 43 anos o qual estava
devidamente escalado na guarita da 14ªSDP, de que visualizou em dado momento, um
indivíduo (preso) tentando fugir do banho de sol, que o mesmo tentou fugir pulando o muro
do solário. A equipe no local, em contato com o solicitante, este veio a ter dúvidas se já
havia ocorrido alguma fuga, antes da intenção da citada. Posteriormente o agente do
SECAT veio a informar que um preso, o qual não conseguiu identificar através das câmeras,
obteve êxito na fuga, pulando o muro; somente informou que trajava camiseta azul e
bermuda jeans. Diante das informações, foi repassado ao COPOM, bem como iniciado
patrulhamento, porém sem êxito.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – Conduzir Veiculo Automotor com Capacidade Psicomotora Alterada em Razão da
Influência de Álcool ou de Outra Substância Psicoativa -16BPM/1ªCIA.
No dia 03 de novembro de 2018 às 06h00min, policiais militares deslocaram a Rua Edson
Nobre de Lacerda, Bairro Santana, e com base nas informações obtidas no local, V-1
Ford/Fiesta, conduzido por um homem com 28 anos, transitava pela Rua Edson Nobre de
Lacerda no sentido Santana x Bonsucesso, quando no cruzamento com a Rua Frei Caneca
onde o condutor ao perder o controle de direção, envolveu-se em acidente de trânsito do tipo
choque, ao atingir o muro de uma residência. Da colisão resultou ainda no capotamento do
V-1, ocasionando danos de media monta no referido veículo e ferimentos em seu respectivo
condutor, o qual foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado a Urgência do Trianon.
Diante dos fatos sem qualquer coação física ou moral o condutor foi submetido ao teste
etilométrico, o qual resultou em 0,41 MG/l e como prevê o artigo 306 do C.T. B, este recebeu
voz de prisão e após liberação médica, foi encaminhado a 14° SDP. Ainda em consulta via
COPOM fora constatado débitos pendentes quanto a licenciamento anual do V-1, sendo
este removido guinchado ao pátio do 16°BPM e lavradas às notificações cabíveis pertinentes
ao C.T.B.

OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES E MUNICÍPIOS:
01 - ROUBO EM LARANJEIRAS DO SUL-16BPM/2ªCIA.
No dia 02 de novembro de 2018 às 17h45min, policiais militares deslocaram a Rua Barão
do Rio Branco, após uma solicitação via COPOM que teria dado entrada no hospital São
José um indivíduo que relatou ter sido vitima de roubo, no local a equipe conversou com um
homem com 45 anos o qual relatou a equipe que estava em um estabelecimento comercial
na Rua Marechal Cândido Rondon, quando dois indivíduos os quais a vitima relatou apenas
que seriam dois indivíduos, vulgo Chacal e Polaco, que chegaram e chutaram a porta do
carro acertando duas coronhadas de pistola no seu rosto e subtraindo do mesmo um celular
J7 - branco Samsung. A equipe realizou patrulhamento nas imediações, porém sem êxito.
02-ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM LARANJEIRAS DO SUL-16BPM/2ªCIA.
No dia 02 de novembro de 2018 às 10h00min, policiais militares deslocaram a rua Cel.
Guilherme de Paula, após ser acionada via COPOM, para verificar um possível suicídio.
Deslocado até a residência, onde já se encontrava uma equipe de bombeiros, os quais
constataram o óbito. Em contato com a irmã da vitima, relatou que seu irmão estava fazendo
tratamento para depressão. E que a mesma chegou à residência do seu irmão, encontrou a
porta aberta e o irmão enforcado na porta da cozinha. Foi isolado o local e acionado a policia
civil e criminalística. O corpo foi recolhido pelo IML de Guarapuava.
03-PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM CANTAGALO-16BPM/2ªCIA.
No dia 02 de novembro de 2018 às 21h30min, policiais militares deslocaram a Estrada do
Cavalo após acionamento via COPOM, a equipe ROTAM recebeu acionamento de que no
endereço supracitado próximo ao cemitério, teria um veiculo parado no local onde um
indivíduo masculino estaria armado tentando abordar os veículos que trafegavam pelo local,
de imediato a equipe deslocou, sendo que durante o deslocamento a equipe visualizou um
veiculo VW/Gol, sendo então realizado abordagem ao mesmo, sendo que dentro do veículo
encontravam-se uma mulher com 34 anos, um homem com 24 anos e um menor de idade
com 15 anos. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os mesmos, sendo que
em busca no veículo foi encontrado no porta-luvas uma revolver marca Rossi calibre. 32 n
serie 139526 com três munições intactas marca CBC S&W. Diante dos fatos foi dado voz de
prisão aos maiores de idade e apreensão ao menor de idade, acionado o Conselho Tutelar
deste município e encaminhado os envolvidos até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul.
04 – ROUBO EM PINHÃO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 03 nov. 18, às 18h40min, foi informado via 190 que teria ocorrido um roubo na
Farmácia Centro Farma, na Avenida Trifon Hanycz, Centro, e que dois masculinos em
uma motocicleta na cor preta, um portando uma arma de fogo, tipo revolver e com capacete,
teria dado Voz de Roubo e subtraído do caixa, aproximadamente certa quantia em dinheiro.
De imediato a equipe deslocou até o local e realizou patrulhamento nas imediações, não
logrando êxito na busca dos suspeitos.

05 – ROUBO EM VIRMOND – 16º BPM / 2ª CIA.
No dia 03 nov. 18, às 20h25min, um homem compareceu ao DPM relatando que ao chegar
a sua residência deparou-se com seus pais, e seu irmão amarrados no interior do banheiro
da residência, onde os mesmos relataram que três indivíduos jovens armados com revolver,
pistola e facão invadiram a residência e deram voz de roubo e exigiram que o cofre da casa
fosse aberto, como as vítimas não sabiam a combinação do cofre, foram agredidas com
golpes de facão e chutes. Os autores localizaram um envelope com certa quantia em
dinheiro e saíram da residência levando um veículo Fiat Strada, cor vermelha, três celulares
e tomaram rumo ignorado, equipe de serviço do 3º Pelotao de Cantagalo e o Adjunto da 2ª
Cia deram apoio ao atendimento da ocorrência. Posteriormente informações anônimas
relatavam que o veículo estaria abandonado no município de Candoi/PR (Estrada da
Maconha), sendo removido e entregue na 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para providencias.
06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TURVO – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 03 nov. 18, as 23h30min, compareceu no destacamento policial uma mulher,
relatando que estava em sua residência juntamente sua filha, momento em que chegou seu
esposo, o qual estava bastante agitado, e após uma discussão, tentou agredi-las
fisicamente e passou a ameaçá-las dizendo "vou matar vocês e meter fogo na casa",
momento este que chegou no local outra filha do casal, acompanhada pelo seu esposo,
momento este que seu esposo investiu contra sua filha e tentou lhe agredir fisicamente com
socos e chutes, neste momento o marido dela para defender sua esposa desferiu um golpe
com uma madeira na cabeça do seu sogro, o qual após isso fugiu do local tomando rumo
ignorado, a equipe ainda estava no destacamento coletando dados dos envolvidos quando
recebeu informações que o homem havia dado entrada no hospital Bom Pastor de Turvo,
diante do interesse em representação por parte das vítimas foi deslocado até o hospital,
onde foi dado voz de prisão a ele, o qual já havia recebido atendimento médico, e estava
com um ferimento na região da nuca, sendo então encaminhado as partes envolvidas até a
14ª SDP para procedimentos cabíveis.

