
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 8 março de 2021 às 06h do dia 9 março de 2021 

 (Segunda para Terça-Feira) 

 
 
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO: 

 

Nada a relatar. 

 

OCORRÊNCIA SEM ENCAMINHAMENTO: 

 

01 - FURTO QUALIFICADO - 16º BPM 1ªCIA Guarapuava 
 
No dia 8 mar. 21 às 20h08min.  Na Rua Alziro Carazzai, Primavera relata o 

solicitante que, pessoas adentraram o pátio da empresa, onde ficam alguns 

caminhões, sendo que foram furtadas cinco baterias dos caminhões. Ressaltou 

que no dia 06/03/20, haviam sido furtadas dez baterias, conforme boletim de 

ocorrência anterior. Segundo o solicitante, 40 anos, visualizou um veículo pálio, 

de cor azul metálico, com um indivíduo no interior, que ao visualizar o solicitante 

seguiu em alta velocidade, sentido BR 277, pela marginal da BR. Realizado 

patrulhamento nas imediações, porém não foi localizado nenhum suspeito. 

Orientado quanto aos procedimentos cabíveis. 

 

 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 

 

Nada a relatar 

 

OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 

 

02 – FURTO QUALIFICADO EM PITANGA – 16º BPM/ 3ª CIA. 

 

No dia 08 mar. 21 compareceu a sede da 3ª Cia um homem, 27 anos, o qual 

passou a relatar que nesta data por volta das 07h00min percebeu que teriam 

adentrado na garagem de sua residência localizada no bairro Pitanguinha, e 

subtraído sua motocicleta Honda CG 125 Titan cor azul placa AKR1947. Relata 



ainda que comunicou o furto no Facebook e que após isso passou a receber 

ligações de diversos números privados pedindo para que o mesmo deposite 

certo valor em dinheiro. Diante dos fatos foi orientado o solicitante, 

confeccionado a documentação. 

 

03 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS/ CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL 

EM PINHÃO – 16º BPM/ 1ª CIA. 

 

No dia 8 mar. 2021 às 08h30min a equipe policial em apoio a polícia, deslocou 

até a Rua Alcino Chaves Ferreira, parar dar fiel cumprimento a um mandado de 

busca e apreensão domiciliar, expedido pela 1° Vara Criminal de 

Guarapuava/PR. No local foi entrado em contato com a ex esposa do 

investigado, a qual informou que este teria deslocado a serviço para o Município 

de Bituruna – PR nesta madrugada, não sendo logrado êxito até o momento a 

localização do investigado. 

Dando prosseguimento ao apoio a polícia civil, foi deslocou até a rua João 

Ferreira da Silva, para dar fiel cumprimento a outro mandado de busca e 

apreensão domiciliar, expedido pela 1° Vara Criminal de Guarapuava/ PR. 

Durante as buscas, foi logrado êxito em localizar um revólver de marca Taurus, 

cal. 38 com numeração de série suprimida, além de munições, dinheiro, celulares 

e outros objetos. Após as buscas foi dado fiel cumprimento a um mandado de 

prisão em desfavor do investigado e conduzido até a delegacia de polícia para 

os procedimentos cabíveis 

 

04 – ROUBO EM CANTAGALO – 16º BPM/ 2ª CIA. 

 

No dia 8 mar. 21 às 13h00min a equipe policial deslocou até a Rua Alzira de 

Abreu, Centro, prestar atendimento de ocorrência de roubo. Após  levantamento 

de informações a equipe deslocou até o local onde a vítima informou que dois 

indivíduos, um moreno alto, cabelo curto vestindo regata azul e calção preto, 

junto com outro indivíduo baixo, branco (não soube repassar mais 

características) deu voz de roubo utilizando uma faca e subtraiu da vítima 

R$ 120,00 em espécie, se evadindo para trás da rua do mercado. Foi realizado 

diligências, porém não foi possível identificar os autores. 

 



05 - LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 16ºBPM 1ªCIA 
Guarapuava 
 
No dia 8 mar. 21 às 09h30min. Na Colônia Vitória compareceu no DPM o homem 

relatando que teve uma discussão com sua convivente, que ela estaria 

quebrando tudo na casa. No local foi visualizado vários objetos e roupas 

pertencentes ao solicitante, jogados para fora da residência. Em contato com a 

a senhora, esta passou a relatar que após discussão por telefone, seu convivente 

saiu do serviço e retornou para casa, para retirar seus pertences, pois estava 

decidido a se separar. Quais ele começou a colocar dentro do veículo, que 

pertence a ela, seus pertences, dizendo que depois que desse destino aos 

pertences, devolveria o carro, momento em que ela jogou tudo fora do carro,  que 

adentraram a residência e segundo a mulher, foi agredida fisicamente pelo 

convivente, com empurrões e apertões no pescoço. Diante do interesse na 

representação, a equipe deu voz de prisão ao homem e ambos foram 

encaminhados até a Delegacia para lavratura dos autos.   

 

06 - CUMPRIMENTO DE MANDADO - 16º BPM 1ªCIA DPM Reserva de Iguaçu 

 

No dia 8 mar. 21 às 08h00min. Na Comunidade Assentamento Paineiras, uma 

equipe policial recebeu a informação de que na localidade do Assentamento 

Paineiras, estaria um homem de 28 anos, o qual possui um mandado de prisão 

em seu desfavor e também é foragido da cadeia pública do Pinhão, as equipes 

fizeram incursão, a pé, devido ao perigo de fuga, sendo que em um sítio, onde 

possivelmente seria o paradeiro do indivíduo, as equipes mantiveram vigilância, 

por aproximadamente 4 horas, sendo então que  3 homens chegaram ao local, 

as equipes então procederam com a abordagem, sendo que nada de ilícito foi 

encontrado, porém após averiguar as  características, foi identificado o foragido, 

sendo este indagado sobre seu nome,  se identificou informou que era foragido. 

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzido até a cadeia pública de 

Pinhão, para os procedimentos cabíveis,  

 

 

 

 



 

07 - FURTO QUALIFICADO - 16º BPM 2ªCIA DPM Cantagalo 

 

No dia 8 mar. 21 às 19h00min. Compareceu neste pelotão da Polícia Militar, um 

senhor, 39 anos, relatando que é pedreiro e na data de ontem, por volta das 

17h00, guardou  suas ferramentas no almoxarifado, localizado nos fundos da 

sua residência, na Vila São Pedro e que na data de hoje, por volta das 8h30min., 

foi apanhar as ferramentas para  trabalhar e encontrou a porta arrombada e do 

interior foi furtado os seguintes objetos, 01 motosserra marca still, modelo 051; 

01 parafusadeira,   marca Vonder, de cor amarela; 01 furadeira marca 

Tramontina; 60 metros de fio 10mm solido, de cor azul; 15 aparelhos entre 

interruptores e tomadas;  40 litros de gasolina, armazenado em um galão de cor 

marrom, com tampa verde; 01 motor elétrico que utilizava na betoneira; e 3 latas 

de tinta spray de cor branca. Informou que todas as ferramentas são marcadas 

com a letra “J”, escrita com tinta na parte inferior das mesmas. Relatou ainda, 

que a porta estava trancada com uma corrente com cadeado, que os autores 

estouraram o cadeado e furtaram a corrente, que possivelmente os autores 

adentraram no terreno pelo muro dos fundos. Foi orientado a vítima quanto aos 

procedimentos cabíveis.  

 

08 -   ROUBO   - 16º BPM 1ªCIA DPM Candói 

 

No dia 8 mar. 21 às 23h34min. Na   BR 373, Paz, entrado em contato com a 

vítima mulher de 39 anos, a qual passou a relatar, que no momento em que 

preparava-se para fechar o caixa do restaurante, fora surpreendida por um 

indivíduo, de estatura média, moreno, trajando blusa vermelha, calção de tactel, 

com detalhes em roxo e de boné escuro, o qual fazendo menção de estar 

portando uma arma de fogo, proferiu ameaças à solicitante, exigindo que ela 

entregasse todo o dinheiro do caixa. Após isso, o autor retirou-se do local, 

tomando rumo sentido a Vila da Paz. De acordo com a solicitante, o montante 

roubado alcança aproximadamente R$900,00, não sabendo precisar o valor 

exato que fora roubado. De acordo com funcionários do posto anexo ao 

restaurante, fora visto um indivíduo, próximo a um caminhão verde, o qual estava 

estacionado em frente ao restaurante. Efetuado a abordagem e identificado dois 

indivíduos, sendo que nada de ilícito fora encontrado com os mesmos. A equipe 



fez buscas nas imediações, bem como na Vila da Paz e adjacências, no entanto 

nada de ilícito fora encontrado.  Realizado as devidas orientações cabíveis.  

 

 
Guarapuava, 9 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

Asp. Of. Yan Lucca Nunes Santos, 

OCS – 16º BPM 

 

 

 

 

Sd. Jennifer Agem Amaral de Lara 

Aux. de Comunicação Social – 16º BPM 

 
 


