
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 3 março de  2021 às 06h do dia 4 março de 2021 

 (Quarta para Quinta-feira) 

 
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO: 
 

01- CUMPRIMENTO DE MADADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA 

 

Por volta das 20h35min do dia 3 de março de 2021, na PR 364, no Distrito de 

Guará, uma equipe policial recebeu informações de que uma mulher de 33 anos, 

integrante da organização criminosa PCC, a qual encontrava-se com um 

mandado de prisão em seu desfavor pela vara criminal da comarca de São 

Miguel do Oeste -SC, estaria escondida no endereço supracitado. Diante da 

informação, a equipe policial foi até este local onde foi possível visualizar que a 

mulher estava na parte externa da residência que fica as margens da rodovia. 

Realizado a abordagem, e após ser informada do mandado de prisão em seu 

desfavor, foi dado voz de prisão a esta, sendo encaminhada para o 16º BPM 

para lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente entregue no Secat da 

Delegacia. Em sua posse, estava um celular, durante a confecção deste boletim 

de ocorrência, a equipe foi informada de que o Gaeco de Santa Catarina, teria 

solicitado que fosse apreendido o aparelho celular, pois pode conter informações 

importantes para as investigações em curso 

 

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 
 
02 -  APOIO A OUTROS ÓRGÃOS - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 

No dia 03 mar. 21 às 10h.11min no bairro Bonsucesso uma equipe foi acionada, 

para prestar apoio aos fiscais da prefeitura, pois de acordo com a solicitante, 

estavam tentando realizar a autuação, porém o proprietário estria se negando a 

fornecer os dados de identificação. Com a equipe no local, os fiscais relataram, 

que realizaram a autuação do referido estabelecimento, por estarem 

descumprindo o decreto, referente ao combate a pandemia covid 19, porém o 



proprietário, recusou-se a assinar a autuação. A equipe policial entrou em 

contato com a proprietária do local, 23 anos, a qual relatou estar ciente da 

autuação, porém recusa-se assinar tal documento, sendo então orientado, 

quanto aos procedimentos cabíveis, caso continue descumprindo com as 

medidas impostas no decreto municipal.  

 
03 -   FURTO QUALIFICADO - 16ºBPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 03 mar. 21 às 06h.30min.  Na BR 277. Km 350, Jardim das Américas, a 

equipe policial foi informada de que uma funcionária entrou em contato com o 

gerente de um posto de combustível, informando que ao chegar pela manhã no 

local juntamente com outros funcionários,  constataram que uma das portas  

estava arrombada e que haviam furtado certa quantia em dinheiro, do caixa do 

estabelecimento, aproximadamente R$4.409,00(quatro mil, quatrocentos e nove 

reais). A equipe realizou patrulhamento, porém sem êxito na localização de 

suspeitos, cabendo orientações a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.  

 

04- ABORDAGEM A SUSPEITO EM GUARAPUAVA 16º BPM 1ª CIA. 

 

Por volta das 20h do dia 03 de março de 2021 na Rua Quinze de Novembro, 

Morro Alto, foi realizado Operação de Ações Integradas de Fiscalização Urbana, 

com apoio dos demais órgãos de fiscalização onde foram verificadas situações 

referentes ao Decreto 6983/21. Participaram equipes da Polícia Militar, Polícia 

Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura. Foram verificadas dez denúncias de 

aglomeração, estabelecimentos operando em horários indevidos entre outras 

situações, sendo que destas 5 foram constatadas, sendo assim, dois 

estabelecimentos foram notificados pela prefeitura e fechados, outros dois 

estabelecimentos foram autuados pela prefeitura e fechados e um 

estabelecimento foi orientado e fechado. Além dos estabelecimentos citados, 27 

pessoas foram abordadas e orientadas, 4 carros e 2 motocicletas foram 

vistoriados. 

 

 

 

 

 

 



05-  ENCAMINHAMENTO ASSISTENCIAL EM GUARAPUAVA 16º BPM 1ª CIA. 

 

Por volta das 23h55min do dia 3 de março de 2021, no 16º Batalhão de Polícia 

Militar compareceu uma senhora, com sua filha de 4 meses, sofrendo um mal 

súbito. De imediato foi prestado o primeiro atendimento, entretanto sem resposta 

por parte da criança, em seguida foi deslocado em situação emergencial 

(prioridade) até a UPA Batel onde a criança recebeu atendimento médico. Ao 

adentrar na sala de atendimento foi possível ouvir o choro da criança que até 

aquele momento não apresentava consciência, após triagem foi relatado que a 

criança sofreu uma convulsão em virtude de febre elevada. 

 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 
 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
06 -  ROUBO AGRAVADO - SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO - 16ºBPM 
1ªCIA DPM Foz do Jordão 
 
No dia 03 mar. 21 às 07h13min.   Na Rua Pedro Laurentino Alves – Centro a 

equipe recebeu uma solicitação do Sargento comandante do Destacamento, 

informando que no município de Foz do Jordão, teria ocorrido um roubo, na 

residência do atual prefeito do município e que os autores seriam três homens, 

que teriam se evadido em um veículo VW/Gol, de cor preta. Diante de tal 

situação, a equipe deslocou até o local do fato, onde em contato com as vítimas, 

um homem de  41 anos, uma mulher de 42 anos, um adolescente de 15 anos e 

um jovem de 20 anos, relataram, que por volta das 06:00 horas, da manhã, 

chegaram na residência, três homens, sendo um magro, alto, cabelo escuro e 

vestia uma calça e camisa, semelhantes ao fardamento da polícia militar, uma 

jaqueta preta e portava um revólver, o segundo homem era alto, e estava com 

um colete balístico, que aparentava ser do GAECO e portada um revólver 

cromado, já o terceiro seria um homem baixo, com jaqueta preta, com brasão da 

PMPR, portava também um revólver. Os autores, ao chegarem na residência e 

serem atendidos pelo senhor de 41 anos informaram que seriam policiais e  

estariam no local, para cumprir um mandado de busca federal, que ao 



ingressarem no interior da residência,  informaram que se tratava de um roubo e 

que queriam dinheiro e armas, na sequência os autores amarraram as vítimas, 

com fita do tipo "helleman", nos braços e tamparam suas  bocas, com fita plástica 

e começaram a revirar a residência, para buscar os objetos que desejavam, as 

vítimas relatam ainda que eles permaneceram no local, por aproximadamente 

45 minutos, até que se evadiram em um veículo VW/Gol de cor preta, roubando 

a quantia de aproximadamente R$ 60.000,00, reais e também o aparelho DVR 

do local, deixando as vítimas amarradas. Diante de tais informações, as equipes 

de Foz do Jordão e Candói, realizaram buscas pelo local e em busca por 

informações. Foi repassada a situação para o COPOM do 16º BPM e também 

para os demais órgãos competentes, para as demais medidas cabíveis. 

 

07- RECEPTAÇÃO EM PINHÃO 16 BPM 1 CIA. 

 

Por volta das 13h30min do dia 3 de março de 2021, no Bairro Mazurechem, após 

levantamento de informações pela equipe policial, de que, uma televisão de 

Marca TCL “43'', furtada, em data de 26/02/2021, conforme boletim de ocorrência 

anterior, estaria de posse de um homem, morador do bairro Mazurechen,  foi 

deslocado ao endereço indicado pela vítima, sendo entrado em contato com um 

homem, onde se apresentou como o proprietário da residência, e, questionado, 

veio a assumir que teria comprado a referida televisão, produto de furto,  

indicando nome do vendedor.  O abordado confessou, teria pago, a quantia de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), na televisão. Diante dos fatos, foi 

dado voz de prisão ao abordado, pelo crime de receptação. O autor e o objeto 

recuperado, foram encaminhados à Delegacia de Pinhão, para os procedimentos 

cabíveis. 

 

 
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JAL 


