POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 06h do dia 15 maio 17 às 06h do dia 16 maio 17
(Terça para quarta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – VEÍCULO RECUPERADO
No dia 16 maio 17, às 07h30min, policiais militares deslocaram até a Rua Porto
Velho, Bairro Conradinho, para verificar uma situação de furto de veículo, sendo
um VW/Gol, cor verde. Quando em deslocamento, a equipe foi informada que o
proprietário teria localizado o carro abandonado na Rua Gino Marli Pizanno, e
estava sem as rodas, os autofalantes e algumas peças. A equipe fez contato
com a escrivã da 14ª SDP, a qual, sob a orientação do delegado de plantão,
orientou a confecção deste boletim, pois o veículo estava com número de chassi
e placas íntegros, bem como o veículo e seu proprietário estavam juntos no local
do fato. Diante disso a vítima foi orientada dos procedimentos, recebendo o
veículo e ficando responsável pela remoção do mesmo. A vítima ainda relatou
que teria deixado o veículo estacionado em via pública em frente a sua
residência e que hoje pela manhã notou a falta do mesmo, comunicando em
seguida a polícia militar.
02 – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO/ CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
No dia 16 maio 17, às 11h20min, uma equipe policial militar estava em apoio a
uma operação de trânsito junto ao 26º GAC, na Avenida Manoel Ribas, Centro,
quando foi observado que uma motoneta Yamaha T115 Crypton ED, com dois
ocupantes, os quais ao avistarem os dispositivos de sinalização na via
estacionaram a motoneta e saíram caminhando a pé em sentido contrário. A
equipe realizou a abordagem dos mesmos e identificou o condutor (28) e seu
passageiro (35). Realizada consulta operacional foi constatado que o passageiro
possui mandados de prisão em seu desfavor expedido pela 2ª Vara Criminal de
Guarapuava e outro expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapuava com. Diante
dos fatos a equipe deu voz de prisão e encaminhou o mesmo até a carceragem
na 14ª SDP. Foram utilizadas algemas tendo em vista o fundado receio de fuga
do conduzido. Na 14ª SDP a equipe foi informada pelo agente penitenciário que
tendo em vista que o conduzido era evadido do CRAG o mesmo deveria ser
encaminhado até o local para cumprimento. Desta forma, foi realizado contato
telefônico com o CRAG onde foi repassado a necessidade do encaminhado até
aquela unidade. Foi constatado via consulta ao sistema que o condutor da

motoneta estava com a CNH vencida em 09/05/2016 e é habilitado na categoria
b. A motoneta foi autuada e removida ao pátio do 16º BPM, conforme medida
administrativa prevista no CTB. Foram lavradas as devidas notificações.
03 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
No dia 16 maio 17, às 16h05min, durante patrulhamento pela Rua Capitão
Frederico Virmond, Parque do Lago, a equipe policial avistou um homem (21),
em atitude suspeita, sendo que ao ver e equipe se aproximar tentou se evadir ,
e ao perceber que não lograria exito tentou engolir o conteúdo que estava em
seu bolso. Realizada a abordagem, o mesmo foi orientado a retirar o conteúdo
de sua boca, o qual foi identificado como substancia análoga a maconha, sendo
que o autor tentou arremessar um segundo objeto, qual foi apreendido e
identificado como substância análoga a maconha. Diante dos fatos, o homem foi
encaminhado até o Cartório para lavratura do termo Circunstanciado.
04 – DESOBEDIENCIA
Por volta das 00h20min, do dia 17 de maio de 17, na Rua Arlindo Antunes de
Almeida, Bairro Boqueirão, a equipe em patrulhamento a fim de localizar o autor
de uma situação de lesão corporal conforme boletim de ocorrência já
confeccionado, quando visualizou, na referida via pública, um homem (51) que
apresentava as mesmas características do autor. Foi dada voz de abordagem,
porém o mesmo desobedeceu às ordens da equipe, se recusando a colocar as
mãos na cabeça. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao mesmo e
encaminhado ao Cartório do Termo Circunstanciado para os procedimentos
cabíveis, sendo necessário uso de algemas conforme art. 2º decreto
nº8858/2016, pois o mesmo encontrava-se bastante alterado. obs.: Não foi
reconhecido pela vítima da lesão corporal como sendo autor.
05 – VEICULO RECUPERADO
Por volta das 22h30min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Bartolomeu Bueno
Silva, Bairro Primavera, durante buscas a equipe localizou abandonado o veículo
Fiat/Tipo vermelho, o qual era de conhecimento da equipe policial que teria sido
furtado em data anterior. Diante do fato a equipe encaminhou o veículo até a 14ª
SDP para os procedimentos cabíveis.
06 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Por volta das 00h20min do dia 17 de maio de 17, na Rua Albano Teixeira, Bairro
Industrial, a equipe choque em patrulhamento realizou abordagem a suspeitos
em frente ao açougue e mercearia, onde, após busca pessoal foi encontrado
com o abordado (48) um revolver calibre .38 marca Rossi, com seis munições
intactas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado o autor,
juntamente com a arma de fogo, até a Delegacia de Polícia Civil - 14 SDP para
os procedimentos legais cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO
Por volta das 16h40min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Barão do Rio Branco,
Centro, ocorrência de furto de uma motocicleta em frente ao 26 GAC, onde o
solicitante (21) relatou que deixou sua motocicleta Yamaha XTZ 125 K cor
vermelha estacionada no endereço supracitado e quando, por volta das
16h20min, ao retornar para pegar a moto não a encontrou no local. O mesmo foi
orientado, e a equipe realizou patrulhamento, porém sem êxito.
02 – ROUBO
Por volta das 19h15min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Marechal Dutra, Bairro
Tancredo Neves, a equipe foi abordada por um homem (31), o qual relatou que
foi vítima de roubo, sendo que dois indivíduos lhe deram voz de roubo e
subtraíram um notebook marca Lenovo, de cor preta e um celular marca
Samsung S3, de cor preta. Foi realizado patrulhamentos no intuito de localizar
os autores e os objetos, porém sem êxito. Foi orientado.
03 – APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Por volta das 21h50min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Guaira, Centro, no
local solicitante (55), relatou que estava com seu veículo Fiat//Uno transitando
em via pública quando apresentou problemas mecânicos, onde passou um
homem e se ofereceu para levar o veículo até uma oficina, tendo ele concordado,
sendo que isto ocorreu por volta das 16h30min. Por volta das 20h, ocorreram
roubos no município de Pinhão, onde o veículo utilizado na fuga era um Uno.
Durante confecção deste B.O. o solicitante foi informado pela equipe PM que seu
veículo se encontrava apreendido na delegacia do município de Pinhão, pois o
mesma havia sido utilizado durante os roubos naquela cidade.
04 - ABORDAGEM DE SUSPEITOS
Por volta das 20h28min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Professor Becker,
Centro, a equipe PM em deslocamento para o setor, avistou um veículo GM S10
de cor branca, transitando na Avenida Manoel Ribas, e realizou uma conversão
brusca na Rua Alcione Bastos, sendo que na Rua Professor Becker, foi realizada
a abordagem e constatado que o condutor do veículo era um adolescente de 17
ANOS, o qual não possuía CNH, PPD OU ACC. Consultado o veículo, este
encontrava-se em situação regular, sendo liberado no local para um condutor
habilitado. Foram lavradas as notificações pertinentes.
05 – FURTO
Por volta das 22h45min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Padre Salvador Renna,
Bairro Santa Cruz, relata o solicitante (22) que deixou sua motocicleta
Honda/Twister, de cor amarela, estacionada em frente a Unicentro,

posteriormente constatou que havia sido furtada. A
patrulhamento, porém sem êxito. A vítima foi orientada.

equipe

realizou

06 – LESÃO CORPORAL
Por volta das 23h40min, do dia 16 de maio de 17, na Rua Porto Amazonas,
Boqueirão, relata a vítima (53) que estava em sua residência com seu amigo,
quando acabaram discutindo, vindo seu amigo a lhe desferir um golpe de facão,
causando um corte em sua cabeça. No local o autor já havia se evadido em rumo
ignorado. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para
atendimento médico, permanecendo em observação.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Não houve

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:
PRUDENTÓPOLIS
01 – ROUBO
No dia 16 maio 17, às 13h30min, a equipe PM foi acionada via 190 para atender
situação de roubo, e no local do fato, Rua São Josafat, Centro, a vítima e a
testemunha relataram que três indivíduos, dois de estatura baixa e um de
estatura mediana com uma mochila nas costas, deram voz de assalto, sendo
que um deles portava uma faca e os outros dois esganaram a vítima, roubandolhe o dinheiro que recebera de sua pensão, empreendendo fuga em seguida. A
equipe realizou patrulhamento e na proximidade do Ginásio municipal abordou
um indivíduo suspeito (36), o qual estava com uma mochila semelhante à do
autor do fato, e dentro da mochila foi localizada uma faca. A equipe conduziu o
suspeito para reconhecimento, onde o a vítima e a testemunha confirmaram a
autoria do roubo e que a faca localizada era a mesma utilizada no roubo, porém
o dinheiro não localizado. Foi dada voz de prisão ao suspeito, apreendido os
objetos do crime e encaminhado até a delegacia local para as demais
providencias legais.

GOIOXIM
02 – FURTO
Por volta das 21h do dia 16 de maio 17, ocorrência na Localidade de Tuninhas
Zona Rural de Goioxim, onde compareceu ao destacamento PM uma mulher
(33) e informou que nesta data aproximadamente às 12h30min saiu de sua
residência em Guarapuava com seu veículo Citroen/C3 cor branca e embaixo do
banco de passageiro ela colocou sua bolsa de cor preta contendo vários

documentos, cartões de banco, dinheiro e também uma arma de fogo tipo Pistola
da marca Taurus, Cal .380, cor preta com um carregador contendo 08 munições
intactas da marca winchester. Após abastecer em Guarapuava e deslocar para
a localidade de Tuninhas, tendo passado por um sítio e por uma fazenda, onde
havia várias pessoas, a mesma notou que seus objetos e a arma haviam sidos
furtados. A solicitante informou a equipe que a pistola possuía registro, porém
não possui porte. A vítima foi orientada quanto aos demais procedimentos
cabíveis.

PINHÃO
01 – ROUBO
Por volta das 20h do dia 16 de maio de 17, na Rua Exp. Amarilio, Centro de
Pinhão, entrou em contato com a equipe policial o solicitante (17), relatando que
estava com alguns amigos (17 e 16) quando foram roubados. Segundo as
vítimas o veículo Fiat/Uno Mille Smart, na cor verde, sendo que o passageiro,
mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, tipo revolver, deu voz de
assalto aos mesmos. Segundo as vítimas estavam dentro do veículo dois
indivíduos, não podendo ser identificado o motorista, porém o passageiro pode
ser reconhecido quando desceu do veículo, o mesmo estava de jaqueta azul,
boné e calça jeans. De uma das vítimas foi roubada uma jaqueta, na cor preta,
de marca “Pegada” e um boné, da outra foi roubado um boné, e do tercero foi
roubado uma jaqueta, na cor azul e um celular, modelo GT-e2220, da marca
Samsung, na cor preta. Diante do exposto foi realizado patrulhamento nas
proximidades, vindo a PM a lograr êxito na busca nas margens da PR 170. No
entanto, ao dar voz de abordagem aos suspeitos, os mesmos empreenderam
fuga em direção ao bairro Bitur. Em acompanhamento tático, foi perdida visão
do veículo, porém, ao deslocar, aproximadamente uns 300 m, foi encontrado o
veículo abalroado a um barranco. Dentro do automóvel foi localizado os objetos
de roubo, bem como mais um celular, marca Blu, na cor preta. Foram realizadas
buscas na mata, mas não foram localizados os indivíduos. O veículo foi
encaminhado para a DP local para realização dos procedimentos cabíveis, bem
como os objetos de roubo e o outro celular encontrado. Os adolescentes foram
encaminhados para a DP local juntamente com seus responsáveis, para dar
continuidade aos procedimentos.

PRUDENTÓPOLIS
01 - FURTO QUALIFICADO
Por volta das 23h do dia 16 de maio de 17, na Rua Marechal Floriano Peixoto,
Centro de Prudentópolis, a equipe PM deslocou até o local e em contato com o
solicitante/vítima, esta relatou que se ausentou da casa por mais de uma hora e
ao retornar o cadeado do portão de sua casa estava arrombado e nos fundos da
casa, na garagem, onde foi furtada sua motocicleta Honda/ CG150, cor preta.

Realizadas buscas nas imediações, porém sem êxito na localização da moto.
Orientada a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.

Guarapuava, 17 de maio de 2017
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - go

