POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 01 jan. às 08h do dia 02 jan. 19
(Terça para Quarta-Feira)

EXTRAÍDO DO SITE: ww.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL
No dia 1º jan. 19, às 02h25min, foi deslocado até a Rua Campo Mourão esquina com Rua
Itaqui, Jardim das Américas, para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No
Foram avistados dois indivíduos, 30 anos e 24 anos e realizada a abordagem e verificado
que o de 24 anos estava com um corte profundo no cotovelo esquerdo e com fratura
exposta. Foram realizadas buscas pelo local sendo encontrado um facão de
aproximadamente 50 cm de lamina jogado aproximadamente 50 metros dos abordados, mas
não foi encontrada nenhuma arma de fogo e o masculino com 24 anos relatou ter sido
agredido pelo outro abordado. Acionado o serviço de emergência - SAMU, para socorrer a
vitima, dada voz de prisão ao autor e conduzido o autor juntamente com o facão para a 14ª
SDP para os devidos procedimentos legais cabíveis.
02 – LESÃO CORPORAL / PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA
No dia 1º jan. 19, às 05h25min, na Rua Presidente Getúlio Vargas, Bairro Trianon, onde
estariam dois indivíduos em vias de fato. No local foi verificado que o abordado, 18 anos,
estava de posse de uma foice em vias de fato com a mulher, 37 anos. Segundo relatos do
autor os dois estavam bebendo juntos e acabaram se desentendendo por causa de um
celular. Ambos estavam lesionados e foram conduzidos para a confecção do termo
circunstanciado.
03 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
No dia 1º Jan. 19, às 12h50min, na Rua Itororó, Vila Carli, a solicitante, 33 anos, relatou que
seu companheiro, 34 anos, por motivos de ciúmes a agrediu com tapas na região do rosto,
lhe derrubando, o que causou alguns hematomas no braço direito e nas pernas, sendo as
partes encaminhadas até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 –LESÃO CORPORAL EM GUARAPUAVA 16BPM 1 CIA
Por volta das 18h30min do dia 1 de janeiro de 2019 na Rua Osvaldo Camila Mendes,
Industrial relata a solicitante que encontrava-se em frente a sua casa quando a mulher
passou a agredir-lhe fisicamente com chutes, socos e empurrões, causando-lhe escoriações
e hematomas pelo rosto e corpo, que tais agressões ocorreram devido a um desacordo
comercial entre a solicitante e a mãe da agressora. Orientadas.
02 – INCENDIO
Por volta das 01h30min do dia 2 de janeiro de 2019 na Av. Serafin Ribas Boqueirão, a
equipe em patrulhamento pelo endereço supracitado, se deparou com uma casa em
chamas. De imediato, solicitado a presença da equipe do corpo de bombeiros. O morador,

35 anos relatou que o incêndio foi criminoso e que suspeita que o autor dos fatos é o seu
próprio irmão. A equipe fez patrulhamentos no intuito de localizar o possível autor do
incêndio, porém não logrou êxito em encontra-lo. A vitima foi orientada.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 CIA
Por volta das 17h10min do dia 1 de janeiro de 2019 na Av. Prefeito Moacir J. Silvestre Bairro
dos Estados, no local (v1) VW/BUSSCAR condutor 64 ANOS, transitava pela referida via,
quando em dado momento foi colidido pelo (v2) CHEV/PRISMA, sendo que no momento do
fato o condutor do (v2) parou, fez contato com o condutor do (v1) e segundo o condutor do
(v1), o condutor do (v2) estava embriagado. Momento que o condutor v1 distraiu-se em
conversa com os passageiros e nesse momento o condutor do (v2), evadiu-se do local com
seu veículo, tomando rumo ignorado. Diante dos fatos e de o acidente não ter vítimas.
Apenas danos materiais no (v1). Foi orientado quanto a confecção do BATEU/INTERNET.

OCORRÊNCIAS EM
LOCALIDADES:

OUTROS

MUNICÍPIOS

OU

PITANGA
01 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
No dia 1º jan. 19, à 01h50min, no Centro Administrativo 28 de Janeiro, Centro, a equipe
abordou o veiculo VW Gol, condutor 42 anos, e em busca veicular foi encontrado no console
do veiculo, uma arma de fogo do tipo revolver, marca Rossi, calibre .22, capacidade para
sete disparos, municiado com 7 munições marca CBC, sendo quatro intactas e três
deflagradas. Diante dos fatos a arma e munições foram apreendidas e o abordado
encaminhado ate a 45º DRP.

CANDÓI
01 - ATENDIMENTO LOCAL DE MORTE.
Por volta das 17h40min do dia 1 janeiro de 2019 na Br 373 no Alagado do Iguacu em
Candói, um afogamento onde uma mulher que estava brincando na água havia imergido e
não retornado mais a superfície. Diante das informações foi então acionado o corpo de
bombeiros de Guarapuava a fim de realizarem o resgate da vítima, sendo encaminhado uma
equipe BM ao local. Em contato com o filho da vítima, este confirmou o fato, relatando que
sua mãe, 52 anos, estava brincando com uma criança juntamente com seu marido na água
e que em dado momentos os três começaram a se debater e pedir socorro, sendo que ele
juntamente com outros familiares que estavam no local conseguiram salvar a criança e o
homem, mas que a sua mãe afundou e não mais retornou a superfície da água, sendo que
já havia passado mais de trinta minutos desde o momento do fato. Com a chegada no local
da equipe BM, os mesmos realizaram buscas na água, sendo logrado êxito na localização
do corpo da vítima e confirmado o óbito. Foi então acionado as equipes de IML, Policia Civil
e criminalística, sendo então o corpo recolhido e encaminhado ao IML de Guarapuava. A
equipe realizou o isolamento e a preservação do local durante todo o período.
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