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

PERÍODO: das 06h do dia 24 de nov. de 2021 às 06h do dia 25 de nov. de 2021
(Quarta para Quinta-feira)

OCORRÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - GUARAPUAVA – 16º
BPM / 1ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 07h40. No bairro Primavera. A equipe policial, foi solicitada
para prestar apoio a equipe do SAMU, que no local, relataram que uma
adolescente de 17 anos, teria esfaqueado seu padrasto, 32 anos. A equipe do
SAMU já se fazia presente e ajudou a conter a adolescente, pois a mesma
estava bastante agitada e não deixava o médico prestar atendimento ao
padrasto. O masculino foi socorrido e encaminhado pelo SAMU ate a Upa
Batel, para ser medicado com lesões no tórax, oriundo de corte profundo
produzido pela faca, sendo transferido para o Hospital São Vicente de Paula,
devido à gravidade (pneumotórax). Relata a mãe da adolescente, 38 anos, que
a filha é usuária de entorpecentes e ligou pedindo dinheiro, para pagar uma
dívida de drogas e devido a recusa, chegou na residência, apanhou uma faca e
foi ate o quarto, lesionando o padrasto. A genitora acompanhou a adolescente
nos procedimentos na Delegacia.
02 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA GUARAPUAVA 16º
BPM / 1ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 20h00, no Bairro Vila Carli. A solicitante, 20 anos, relatou
que foi agredida pelo seu esposo, 25 anos, com socos e com um golpe de um
serrote, gerando cortes na região nasal e lábio esquerdo. Descreve ainda que
se defendeu das agressões e conseguiu se evadir do local. Na residência
indicada pela solicitante, foi encontrado o masculino, o qual ao visualizar a
Polícia, se evadiu correndo para os fundos da residência, porém foi contido e
algemado devido ao risco de fuga. Dada voz de prisão, ambas as partes foram

encaminhadas até a unidade de saúde UPA Batel para atendimento médico e
posteriormente encaminhados até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
03 – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMESTICA GUARAPUAVA 16º
BPM / 1ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 14h14.No bairro Primavera. A solicitante, 36 anos, informou
que seu marido a agrediu, e que a mesma apresenta Lesões no punho e
braços porém com a chegada da equipe o mesmo já havia se evadido.
Realizado patrulhamento sem êxito na localização do masculino. Orientada a
vitima quanto aos procedimentos cabíveis.
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES:
04 - FURTO QUALIFICADO - LARANJEIRAS DO SUL 16º BPM / 2ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 15h00. No Centro, o masculino, 24 anos, relatou que trabalha

em um mercado, sendo que as 07h00 entrou trabalhar, deixando seu veículo
Vw/Gol, de cor branca, placas BZO-1077, município de emplacamento
Cascavel, no pátio da igreja matriz, sendo que as 13h00, quando saiu para o
almoço, observou que o veículo havia sido furtado. O veículo encontrava-se
sem chaves, porém, informou que sua carteira com documentos pessoais
estava dentro do veículo. Foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.
05 - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/ CUMPRIMENTO DE MANDADO
JUDICIAL EM MANOEL RIBAS 16º BPM / 3ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 06h00. Na Localidade Canjarana, Zona Rural. Foi dado fiel
cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência do masculino,
17 anos, o qual, esta semana, postou nas redes sociais, fotos com armas de
fogo. Na residencia foi localizado no guarda roupas, uma espingarda marca
CBC, modelo 122, cal. 22, devidamente municiada, com 07 (sete) cartuchos
intactos, marca CBC, bem como um cartucho na câmara, marca CBC,
deflagrado, sendo encontrado também, na cozinha, uma lata contendo mais 41
(quarenta e um) cartuchos CBC, cal.22, intactos e 11 (onze) cartuchos do
mesmo calibre e marca, deflagrados. No quarto do adolescente foi localizado

uma luneta, sem marca aparente, modelo 3-9x40, um aparelho de celular
marca Samsung, um notebook, marca positivo e um porrete de madeira, com
arame farpado enrolado na ponta. Foi realizada a apreensão da arma,
munições e demais objetos, os quais foram entregues na Delegacia,
juntamente com o adolescente e seu padastro, 57 anos. Também se fez
presente o conselho tutelar.
06- FURTO QUALIFICADO RIO BONITO DO IGUAÇU 16º BPM / 2ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 14h40. No centro. A solicitante, mulher, 38 anos, relatou,
que trabalha em um restaurante e deixou estacionado seu veículo, VW/GOL,
de cor branca, placas IDF-7E22, quando estava saindo de seu trabalho, notou
que o referido veículo havia sido furtado. Segundo informações repassadas por
terceiros para a vítima, momentos antes, uma pessoa de estatura baixa e
obeso, estava nas proximidades do automóvel, mas que não tem maiores
informações sobre o possível autor. Foram realizados patrulhamentos nas
imediações, rodovias e acessos da cidade, porém sem êxito em encontrar o
veículo. Orientada quantos os procedimentos legais.
07 – VEICULO RECUPERADO - RIO BONITO DO IGUAÇU 16º BPM / 2ªCIA.
No dia 24 nov. 21. 21h44. Na Linha Alagado, a equipe policial, após ser
repassado via 190, deslocou para averiguar um veículo abandonado, o qual
segundo informações seria objeto de furto. No local, constatado o fato, sendo o
veículo VW-Gol 1000I, de cor Branca, placas BZO-1077, o qual foi furtado em
Laranjeiras do Sul. O veículo estava as margens da estrada de acesso ao
Alagado Prainha, e possuía avarias no motor e caixa, sendo então acionado o
guincho e este encaminhado para a Delegacia para as medidas cabíveis.

Guarapuava, 25 de novembro de 2021.
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