POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO: das 06h do dia 15 de junho 2021 às 06h do dia 16 de junho de 2021
(Terça para Quarta-feira)
OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01- CONTRABANDO E DESCAMINHO EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 ª CIA.
Por volta das 09h de 15 junho de 2021, na Estrada Rural município de Candói, policiais
militares da patrulha Rural, em deslocamento pela BR 277, no sentido cidade de
Guarapuava ao município de Candói, e ao passar pela praça de pedágio uns oitocentos
metros depois a equipe policial militar avistou um veículo de cor vermelha e para-choque
preto em deslocamento pela estrada rural de Capão Alto, estrada essa que da acesso a BR
277. Realizada a abordagem do referido veiculo, na citada estrada Rural, onde foi
constatado que se tratava de um veículo sendo conduzido por um homem, 28 anos, que
em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém durante a revista interna no veículo,
localizadas 45 caixa de vinho, de várias marcas. Feito consulta operacional, nada de ilícito,
foi encontrado. Diante disso e por orientação do delegado de plantão da policia federal de
Guarapuava, veículo e condutor foram liberados no local dos fatos e mercadorias
apreendidas.
02- POSSE IRREGULAR DE ARMA/ RECEPTAÇÃO EM GUARAPUAVA 16 BPM 1ª CIA.
Por volta das 05h30min do dia 15 de junho de 2021, na Rua Pedro Virtuoso, Boqueirão,
policiais militares em ato continuo a boletim de ocorrência anterior de furto de duas
bicicletas, após levantamento de informações, as equipes policiais se deslocaram até a
Rua Pedro virtuoso Numeral, onde um indivíduo teria sido visto adentrando à residência
empurrando uma das bicicleta que haviam sido furtadas. Na residência foram abordados
dois homens, 28 anos e 19 anos, sendo que em busca domiciliar foi encontrada em um dos
quartos da casa a bicicleta nas cores vermelha e preta, de marca Soul, produto do furto.
Em outro quarto, foram localizadas 3 munições calibre .38 da marca CBC, sendo duas
intactas e uma picotada, um pistolão gauge, calibre 40, o qual estava carregado com uma
munição calibre .38 da marca CBC. Foi indagado a respeito da outra bicicleta furtada, um
dos abordados afirmou que desconhecia o destino desta, tendo em vista que a bicicleta

que estava em sua posse teria pego com seu irmão, para esconder no local da abordagem.
Um dos abordados levou uma equipe policial até a residência do irmão que teria repassado
a bicicleta, o qual ao visualizar a equipe policial chegando no endereço, se evadiu pelos
fundos, não sendo localizado. Em buscas naquela residência foram localizadas mais 3
bicicletas de procedência duvidosa, sendo uma da marca Soul na cor preta e com
suspensão na cor branca, uma da marca Viking nas cores azul e preta, e uma da marca
Monark 10 Super na cor azul. Dada voz de prisão aos abordados e encaminhados
juntamente com os objetos recuperados e a arma apreendida até a delegacia.
03 – ROUBO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 15 de jun. 21 às 18h15min, uma equipe da rádio patrulha, em patrulhamento pela
Rua Princesa Leopoldina Morro Alto, foi abordada por um homem de 20 anos, o qual
passou a informar que havia sido vítima de roubo por dois homens os quais fazendo
menção de estar armados levaram seu aparelho celular, Samsung J4 de cor preta. Diante
dos fatos realizada abordagem a dois homens, 31 anos e 30 anos, não sendo localizado o
produto do furto, porém sendo confessado serem os autores do roubo e que teriam jogado
o aparelho no mato. Realizado buscas e encontrado o aparelho celular. Diante dos fatos foi
dada voz de prisão aos autores e conduzidos até a delegacia para os procedimentos
cabíveis.
04 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 15 de jun. 21, às 17h, a equipe Choque deslocou até o Distrito de Entre Rios na
localidade de Bom Retiro, após levantamento de informações de que determinado homem
estaria com um mandado de prisão. No local abordado um homem de 25 anos, e em
consulta foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Dado voz prisão ao
abordado e conduzido até a delegacia apara as medidas cabíveis.
05 - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 15 de jun. 21, às 19h30min, a equipe Rotam deslocou até a Rua Inacio Karpinski,
Bonsucesso após levantamento de informações de que certa pessoa estaria de posse de
uma arma de fogo. No local foi entrado em contato com uma senhora a qual informou que
seu filho, não estaria na residência, porém confirmou que ele possuía uma arma de fogo,
autorizando a equipe a realizar buscas no quarto de seu filho. Foi então localizado no
armario, um revólver Rossi, calibre .22, carregado com 6 munições cbc, e ainda 2
munições cbc calibre .38. Diante dos fatos, a equipe deslocou onde o autor poderia estar.

No local foi então localizado e cientificado a cerca dos fatos, onde este assumiu ser de sua
propriedade a arma de fogo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia para
os procedimentos cabíveis.
06 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA.
No dia 15 de jun. 21, às 23h40min, uma equipe rádio patrulha estava em patrulhamento
pela Rua Judite Bastos de Oliveira, Jardim das Américas, quando abordaram dois
indivíduos em atitude suspeita, e após consulta via sistema foi constatado um mandado de
prisão em desfavor de um dos abordados, 24 anos. Dado voz de prisão e encaminhado a a
delegacia.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
07- FURTO EM GUARAPUAVA 16 BPM 1 CIA.
Por volta das 10h15min do dia 15 de junho de 2021, na Rua Capitão Virmond, Centro onde
relata o solicitante que adentrou por alguns minutos em uma clínica localizada no endereço
supracitado deixando sua mochila do lado de fora e ao retornar viu que havia sido furtada,
informou ainda quem seria o autor do furto. Realizado patrulhamento sem êxito na
localização do autor, sendo orientado a vitima quanto aos procedimentos.
08- LESÃO CORPORAL VIOLENCIA DOMESTICA EM GUARAPUAVA 16ª BPM 1ª CIA.
Por volta das 13h30min do dia 15 de junho de 2021, na Avenida Bento Camargo Ribas,
Morro Alto relatou a solicitante, que nesta data por volta das 8h, uma mulher de 34 anos, foi
ao posto de saúde para atendimento médico, com sinais de embriaguez e com um corte na
cabeça, e relatou que foi agredida pelo marido. Diante do fato a solicitante informou que iria
acionar a equipe policial, sendo que a vítima recusou atendimento e saiu tomando rumo
ignorado, deixando sua bolsa com documentos e objetos pessoais. Que ficaram sob o
cuidado da solicitante. Orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
09 - ATENDIMENTO DE ACIDENTE EM GUARAPUAVA – 16º BPM / 1ª CIA
No dia 15 de junho de 21, às 19h15min, a equipe do plantão de acidentes deslocou até Av.
Bento de Camargo Ribas, Morro Alto para atender um acidente de trânsito. No local veículo
Hyundai/ HB 20S conduzido por condutor não informado, transitava pela Av. Bento de
Camargo Ribas no sentido São Cristóvão x Morro Alto, onde este veio a colidir contra o
muro de um imóvel de responsabilidade de um senhor de 63 anos. Do evento resultaram

em danos materiais no veículo, no muro do imóvel e ferimentos no condutor do veículo, o
qual foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para atendimento médico sem local
informado. Veículo em situação normal foi removido guinchado ao patio do 16° BPM por
medida de segurança, não havendo nenhum responsável para obter a liberação no local.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
10- FURTO EM RIO BONITO DO IGUAÇU 16 BPM 2 ª CIA.
Por volta das 12h do dia 15 de junho de 2021, na Rua Sete de Setembro, centro, o
solicitante relatou que deixou estacionado seu veículo Gol de cor azul placas ABB-2561 as
08h desta data, quando chegou para o trabalho e as 12h, quando saiu para o almoço,
percebeu que o veículo não estava onde ele anteriormente tinha estacionado. Relatou
ainda que o veículo estava aberto, com as chaves na ignição e com meio tanque de
combustível. Feito patrulhamento a fim de localizar o veiculo e possíveis autores, mas sem
êxito.
11 – CRIMES DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS QUANDO SE TRATAR DE CÃO E
GATOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - USO
PERMITIDO EM CANDÓI – 16º BPM / 1ª CIA
No dia 15 de junho de 21, às 15h, compareceram no pelotão duas protetoras de animais,
as quais relataram que teriam uma denúncia de maus tratos de animais no Bairro Corvo
Branco, onde teriam diversos cachorros presos em correntes curtas, sem alimentação, sem
água, expostos no sol e estariam desnutridos.Deslocado até o local onde foi constatado o
fato, sendo cinco cachorros, todos eles visivelmente desnutridos, apresentavam lesões e
feridas pelo corpo, dois deles estavam presos em correntes bem curtas. Foi então entrado
em contato com o responsável pela casa, um senhor de 78 anos, o qual de imediato
informou que os animais seriam de um amigo de seu filho e que deixava os animais na
casa. Foi então indagado se teria mais alguma irregularidade na residência, o senhor
informou que teria arma de fogo. Sendo então entregue pelo uma espingarda cal. 22 marca
Rossi, devidamente municiada e uma espingarda, cal. 22 sem marca aparente com mais
25 munições dentro de um pote cal.22 marca CBC. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão
ao abordado, realizado a apreensão das armas de fogo e munição, e encaminhado até a
delegacia para os procedimentos cabíveis.
12 – RECEPTAÇÃO EM PITANGA – 16º BPM / 3ª CIA.
No dia 15 de jun. 21, às 16h, após levantamento de informações de que um morador da
zona rural de Pitanga seria um dos receptadores de animais furtados, a equipe policial

deslocou até o local para averiguar a situação. Localizado o suspeito e questionado sobre
negócios de gado, em primeiro momento negou, mas logo mudou a versão e mostrou em
seu celular conversas sobre compra de gado trocadas dois indivíduos. O abordado indicou
05 cabeças que havia comprado recentemente de um deles e disse que havia carregado os
bovinos próximo a Barra Bonita. O abordado também comprou um compressor deste
mesmo indivíduo que provavelmente seria objeto de furto. Através de diversas conversas
constatadas no celular do abordado verificou que ele sempre faz negócios de gado este
indivíduo e com outros contatos suspeitos. Diante dos fatos as cinco cabeças de gado, o
compressor, o celular foram apreendidos e o abordado conduzido a delegacia, pelo crime
de receptação.

Guarapuava, 16 de junho de 2021
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