
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
 4º COMANDO REGIONAL

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 11 de agosto de 2022 às 06h do dia 12 de agosto de
2022

  (Quinta para Sexta-feira)

1- GUARAPUAVA
Natureza: Dirigir veículo sem CNH
Data/Hora/ Local: 11/08/2022 – 08h – Feroz II
Descrição:  A equipe policial em patrulhamento pela Vila Feroz, avistou um
acidente do tipo auto x bicicleta, onde no local a vítima já havia sido conduzida
pelo SIATE até a casa hospitalar. Diante dos fatos foi confeccionado o Bateu.
Durante  a  lavratura  do  bateu  foi  constatado  que  o  condutor  do  veículo,
masculino, 20 anos, não possuia carteira de habilitação. Diante dos fatos foi
deslocado até o 16º BPM para lavratura do termo circunstanciado por dirigir
sem habilitação,  gerando  perigo  de  dano  (art.  309  do  ctb)  e  sendo  o  seu
veículo  Chevrolet Kadett, recolhido ao pátio do 16º BPM. 

2 - GUARAPUAVA
Natureza: Cumprimento de Mandado Judicial
Data/Hora/ Local: 11/08/2022 – 11h – Estrada Principal  - Distrito Guairacá
Descrição:  Uma equipe da rádio patrulha com apoio do Oficial  CPU, deu
cumprimento ao mandado de prisão da Vara Criminal de Coronel Vivida, onde
consta o masculino, 54 anos,  Policial Militar Reformado. Processo criminal art.
15,  caput.,  Lei  10826/03  -  estatuto  do  desarmamento.  O  masculino  foi
encaminhado a Delegacia.

3 - GUARAPUAVA
Natureza: Cumprimento de Mandado Judicial
Data/Hora/ Local: 11/08/2022 – 12h45min – Boqueirão
Descrição: A equipe policial teve conhecimento de um mandado de prisão em
desfavor de mulher,  22 anos,  e em patrulhamento pela via  foi  avistada em
frente a residência, sendo dado voz de abordagem e em consulta via sistema
foi  constatado  o  mandado  de  prisão  em  seu  desfavor  expedido  pela  vara
criminal de Pontal do Paraná. Diante os fatos, foi conduzida até a Delegacia
para os procedimentos cabíveis. 



4 - GUARAPUAVA
Natureza: Cumprimento de Mandado Judicial
Data/Hora/ Local:  11/08/2022 – 13h –  Rua Amazonas, Entre Rios – Colônia
Vitória
Descrição:  A equipe da patrulha rural, quando em patrulhamento, abordou a
masculino, 46 anos, em consulta foi verificado em seu desfavor um mandado
de prisão pelo art. 155, expedido pela Vara de Execução em Meio Aberto de
Guarapuava, o qual foi conduzido até a Delegacia para providencias.

5 - GUARAPUAVA
Natureza: Atendimento de acidente de trânsito
Data/Hora/ Local:11/08/2022 – 09h40min – Av. Ver. Rubem Siqueira Ribas,
Trianon
Descrição: Segundo informações repassadas pela condutora do veículo VW
Gol 1.0  , conduzido por  mulher, 33 anos, habilitada, transitava pela Av. Ver.
Rubens Siqueira Ribas, sentido Bairro Santana X Vila Jordão, quando veio a
capotar o seu veículo se chocando contra o barranco do lado oposto ao da via
em  que  transitava.  Do  evento  resultou  danos  no  veículo  e  ferimentos  na
passageira não identificada, a condutora não soube informar maiores dados
sobre a passageira, repassando apenas que foi encaminhada pela equipe do
corpo de bombeiros  até  a  urgência  do  Trianon,  pois  teria  batido  a  cabeça
durante  o  acidente.  Quanto  ao  veículo  o  mesmo foi  recolhido  ao  pátio  do
16°BPM, pois encontrava-se com débitos pendentes. 

6 - GUARAPUAVA
Natureza: Abordagem de suspeitos / Cumprimento de Mandado Judicial
Data/Hora/ Local:11/08/2022 – 19h10min – Boqueirão
Descrição:  A  equipe  CHOQUE  1º  BPM,  prestando  apoio  a  16º  BPM  no
município  de  Guarapuava,  em  patrulhamento  pela  região,  visualizou  um
indivíduo trafegando a pé na via publica em um local sem iluminação, o qual ao
perceber  a  presença  da  equipe  policial  acelerou  a  caminhada  tentando
despistar a equipe policial, sendo realizado a abordagem e a busca pessoal,
não sendo encontrado nenhum ilícito, porém ao consultar sua ficha criminal,
constatou-se  que  o  indivíduo  identificado  como  masculino,  29  anos,
apresentava um mandado de prisão em vigor pela prática de furto, sendo então
dado voz prisão, e encaminhado até a Delegacia.



7 - GUARAPUAVA
Natureza: Roubo / Receptação
Data/Hora/ Local:11/08/2022 – 22h30min –  Primavera
Descrição:  Nesta data após levantamento de informações sobre o roubo em
área rural no distrito do Guairacá, em data anterior, a equipe da Patrulha Rural
juntamente com uma equipe de radio patrulha, deslocou até a Primavera, onde
os objetos do roubo estariam guardados, por um individuo que participou do
roubo, identificado como sendo masculino de 16 anos. Ao chegar no local, ele
estava em via pública em frente a referida casa e ao visualizar as equipes
evadiu-se para o interior da mesma, sendo acompanhado pelos policiais, que
ao entraram visualizaram na garagem da residência a Televisão roubada, o
Pneu step do veiculo VW Gol, juntamente com um macaco, chaves de roda,
tampa do interior do bagageiro, uma capa para volante, algumas chaves de
fenda e philips e uma manta cobertor. Posteriormente ao ser abordado já no
interior  da residência confessou que havia participado do roubo,  juntamente
com mais 3 (três) indivíduos, porém sabe apenas o primeiro nome. No interior
da residência foram localizados os seguintes objetos do oriundos do roubo: Um
botijão de gás, um modulo potência, uma caixa com 3 cornetas, na comoda ao
lado da cama, foram localizados um Celular e um Tablet, um violão, um cilindro
elétrico para pães, e em uma comoda próximo a sua cama usada como guarda
roupas,  onde  ficam  suas  roupas,  um  secador  de  cabelo  e  uma  chapinha
alisadora de cabelos. Após certo tempo enquanto a equipe estava realizando o
levantamento dos objetos, chegou no local a mãe do adolescente de 34 anos, a
qual acompanhou os procedimentos, e relatou não saber da origem daqueles
objetos localizados em sua casa. Na presença de sua genitora ao ser indagado
sobre  o  destino  do  carro  roubado  falou  que  um  outro  masculino  ficaria
responsável por esconder o veículo e leva-lo posteriormente para uma chácara
para trocar as placas que já estavam adquiridas. Diante dos fatos as partes
foram encaminhadas a Delegacia para que fossem adotadas as providencias
cabíveis.

8 - GUARAPUAVA
Natureza: Adquirir, vender, fornecer e/ou produzir drogas
Data/Hora/ Local:11/08/2022 – 23h30min –  Vila Carli
Descrição: A equipe CHOQUE recebeu denúncia anônima que no Jardim das
Américas, um masculino estaria realizando tráfico de drogas. Equipe abordou a
residencia  feito  contato  com  masculino  de  38  anos,  o  qual  confirmou  ser
proprietário da casa, indagado sobre a denúncia confirmou que tinha algumas
pedras de crack e que estava comercializando drogas ilícitas, na casa foi ainda
localizados  em  seu  quarto  no  chão  próximo  a  cama  algumas  pedras  de
substância  análoga  a  crack  fracionadas  e  embaladas  em  papel  alumínio,
característico  de  tráfico,  debaixo  do  colchão  a  quantia  de  R$  537,00  em



espécie, divididos em cédulas diversas característicos do comércio de drogas
ilícitas, na sala em um rack foi  localizado mais substância análoga a crack,
duas munições calibre .38 marca CBC, na cozinha em cima da caixa de porta
foi localizada uma garrucha dois canos, calibre .22, marca Rossi número de
série E31852, uma balança de precisão sem marca, um rolo de fio elétrico de
100  metros,  uma  espadada  e  uma  caixa  pequena  JBL  que  informou  ter
recebido tais objetos em troca por crack, duas facas com fragmentos de drogas
na lâmina, um aparelho celular. Sendo então dado voz de prisão ao masculino
e encaminhado com os objetos até a Delegacia.

10 - CANDÓI-PR
Natureza: Roubo
Data/hora/ local:11/08/2022 – 00h20min – Rua Palhano Machado
Descrição: A equipe policial foi informada por mulher que sua irmã de 40 anos,
teria chegado em casa toda machucada. A equipe em contato com a mulher, a
qual relatou que por volta da 00h30min, estava em um bar e que em dado
momento um masculino, juntamente com dois masculinos tentaram agredir seu
sobrinho sendo que interviu na situação, que posteriormente saiu do bar foi
abordada por pelos masculinos no veículo  que obrigou a vitima entrar no carro
momento  em  que  foi  agredida  com  socos  na  face  e  que  durante  o
deslocamento  os  dois  masculinos  que  estavam  no  banco  traseiro  pediam
dinheiro para a vitima e que em dado momento um dos autores com o cinto de
segurança tentou asfixiar a vitima deixando marcas no pescoço. Chegando na
ponte do Iguaçu entraram em uma estrada rural momento em que os autores
asfixiando a  vitima a  qual  acabou desmaiando e ao acordar  ouviu  um dos
masculinos falando "vamos jogar ela da ponte" e terminar de matar, ou vai dar
ruim  para  nós".  Que  posteriormente  sairam  do  local  e  deixaram  a  vitima
desacordada. Após acordar não sabendo o horario percebeu que certa quantia
de dinheiro que tinha em seu bolso havia sumido, que chegou por volta das
07h30min  na  casa.  A  equipe  policial  deslocou  até  a  residencia  deum  dos
masculinos, de 35 anos onde foi localizado, feito abordagem no autor e durante
conversas disse: que assumiria tudo a culpa. Diante dos fatos foi encaminhado
até a Delegacia.



11 – PALMITAL
Natureza: Disparo de Arma De Fogo
Data/hora/ local:11/08/2022 – 17h55min – Asa Branca
Descrição: Por volta das 17h55min, a equipe PM foi acionada ponde relataram
que pa e filho, 70 e 32 anos, teriam sido vitimas de disparos de arma de fogo,
no portão da propriedade e que esses estariam em estado grave correndo risco
de morte. De pronto foi acionado a equipe do Pronto Socorro e deslocado até a
localidade de Asa Branca sentido Rio da Casa, no local foi constatado o fato e
a equipe localizou os dois amsculinos caídos, foi localizado um revolver marca
Taurus  calibre  357  capacidade  7  disparos  sem  munições,  também  foi
localizado próximo ao revolver duas munições intactas e 5 deflagradas e um
facão, na residencia foi localizado um rifle marca CBC calibre .22 municiado
com com 9 munições intactas. As duas vitmas apresentava disparo de arma de
fogo na região  do torax,  segundo as  vitimas seu vizinho teria  realizado os
disparos  com  um  revolver  e  sua  filha  havia  efetuado  disparos  com  uma
espingarda, devido as vitimas estarem em estado critico essa equipe decidiu
por socorrer os dois até chegar ao encontro da ambulância que estava em
deslocamento  pois  do  Pronto  Socorro  ao  local  são  aproximadamente  15
quilômetros, momento em que foi avistada a ambulância. Infelizmente o fillho
de 32 anos não resistiu aos ferimentos e veio a obito. O pai foi  atendido e
transferido para o hospital  de Guarapuava devido a gravidade do ferimento.
Iniciado então as diligencias em busca dos provaveis autores, quando chegou
informações que o autor estava se deslocando para o município de Pitanga em
um veiculo  Fiat  Uno  de  cor  branca  onde  procuraria  atendimento  médico  e
posteriormente se apresentaria a justiça, feito acionamento da equipe de Santa
Maria do Oeste que obteve exito em abordar o veiculo que o autor de 45 anos
se  encontrava,  o  mesmo  foi  atendido  pelo  plantão  do  Posto  de  Saude,  e
posteriormente liberado. A equipe PM de Palmital em ato continuo retornou até
a localidade de Asa Branca pois teve informações de que a segunda autora de
19 anos, estaria em sua residencia e estaria de posse do rifle utilizado no fato,
na residencia não foi  localizada a mulher,  nem tão pouco o rifle,  conforme
relato de testemunhas ela teria saído sozinha do local e tomado rumo ignorad.
Foi deslocado até a residencia do irmão do autor, onde ficou o automóvel do
autor  sendo  localizado  um  revolver  marca  Taurus  capacidade  5  disparos
desmuniciado e uma pouchete com 10 munições intactas.  
 

Guarapuava, 12 de agosto de 2022.



2º Ten. QOPM Patrícia Fernanda Silvério,
Oficial de Comunicação Social– 16º BPM

Sd. Fernanda Coradassi

Aux. de Comunicação Social – 16º BPM


