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

PERÍODO: das 08h do dia 29 de out. Às 08h do dia 30 out. De 2018
(Segunda para Terça-Feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO QUALIFICADO
Às 09h20min, policiais militares deslocaram até a Avenida das Profissões, Residencial 2000,
onde relatou o solicitante de (50) anos, que ao chegar pela manhã para trabalhar, percebeu
que a janela do referido mercado encontrava-se aberta com sinais de arrombamento e ainda
as paredes com marcas de barro na parte interna e ao verificar os caixas do mercado notou
que fora furtado uma certa quantia em dinheiro. Relatou ainda que não sabe precisar o
horário dos fatos, pois o alarme de monitoramento não disparou. Foi orientado quanto aos
procedimentos.
02 – FURTO SIMPLES
Por volta das 17h40min, na Rua Joarez M. Lustosa, Industrial, equipe de policiais foi
acionada dar atendimento a uma situação de furto, em contato com o solicitante de (27)
anos, o mesmo relatou que é funcionário de uma borracharia, onde visualizou uma pessoa
furtando um pneu, que foi atrás vindo a lograr êxito em recuperar o pneu devido ao autor
correr e deixar o pneu abandonado em via pública. Relatou ainda que se tratava de um
rapaz de um rapaz moreno, estatura baixa, trajando calça de moletom cinza camiseta azul, o
qual se evadiu num terreno baldio.
03 – VEICULO RECUPERADO
Por volta das 22h, na Rua Adolfo Kolping, Bairro Jardim das Américas, a equipe
realizava patrulhamento pela via quando no cruzamento com a Rua Antenor Pereira dos
Santos em frente a um mercado, a equipe localizou uma motocicleta estacionada em cima
da calçada. Consultada a placa da motocicleta, constatou-se que a mesma possui alerta de
furto conforme boletim de ocorrência, encaminhada até a 14 Delegacia de Polícia Civil.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES E MUNICÍPIOS:
04 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE EM ENTRE RIOS
Às 10h10min, a equipe foi acionada pelo solicitante, que é gerente de uma empresa. O
mesmo relatou que um dos vigilantes encontrou um corpo em um matagal na região. A
equipe deslocou até o local. Este relatou que estava passando pelo local para dar
atendimento ao um disparo de alarme, que o mesmo verificou um pedaço de lona velha na
estrada e resolveu parar para retirar a lona e evitar algum acidente. O mesmo retirou a lona
e jogou mato a adentro, que então o mesmo notou algo entre as arvores, e que ao verificar
mais de perto notou ser um corpo de um homem. Que de imediato o mesmo ligou para a
central de monitoramento e acionou a Polícia Militar. No local a equipe realizou o isolamento,
acionando os órgãos competentes. O corpo estava há uns cinco metros do leito da estrada,
o mesmo trajava calça jeans azul e uma camiseta de cor preta, sendo que a camiseta estava
arriada até próximo ao pescoço, o mesmo ainda tinha sobre a cabeça uma sacola plástica
de cor azul, e ao lado do corpo estava uma marreta. Compareceu no local os peritos da
polícia civil, juntamente com a equipe da divisão de homicídios de Guarapuava composta
por investigadores, que se encarregaram dos procedimentos e remoção do corpo. No local
foi informado que poderia ser um homem que este estava desaparecido desde a última
sexta-feira (26/10/2018), o mesmo trajava as vestimentas iguais ao do cadáver encontrado.
05 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CAMPINA DO SIMÃO
Às 11h40min, compareceu no destacamento o solicitante, a fim de pedir informações sobre
telefone do DEPEN Guarapuava. A equipe desconfiou de sua atitude e após consulta em
seu RG, constatou haver um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela Vara de
Execuções Penais de Guarapuava, pelo art.121 do Código Penal. Diante do exposto foi
dado voz de prisão ao homem e encaminhado a carceragem da 14ª Delegacia de Polícia
Civil para as providências cabíveis.
06 – CONTRABANDO E DESCAMINHO EM CANDÓI
Por volta das 16h, na BR 373 em Candói equipe choque foi acionada para prestar apoio a
equipe do serviço reservado do 16º Batalhão de Polícia Militar, os quais tinham informações
de que haviam dois veículos no interior do pátio de um hotel de propriedade de um homem
de (69) anos. Localizado no distrito da Paz, no município de Candói-PR. E que
possivelmente estariam carregados de cigarros oriundos do Paraguai; munidos de tais
informações foi deslocado até o local citado juntamente com as equipes do serviço
reservado e equipe de Candói, onde foram abordadas algumas pessoas sendo um homem
de (29) anos e um de (22) anos, que estavam dentro de um quarto do hotel, em conversa
com os abordados os mesmos vieram a confessar que estariam com os dois veículos e que
estavam carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai, e que um dos homens seria
responsável pelo veículo gm ASTRA, de cor prata, e que e que o outro homem seria
responsável pelo veículo gm VECTRA, de cor cinza. Ainda em conversa com os abordados
disseram que seguiriam viagem para o estado do rio grande do Sul após o anoitecer. Que
durante as buscas as equipes encontraram e apreenderam roupas e alguns objetos
pessoais dos abordados, também foi apreendido uma certa quantia em dinheiro. Diante dos
fatos a equipe deu voz de prisão aos abordados e os encaminhou até a sede da polícia
federal de Guarapuava juntamente com os veículos e cigarros apreendidos, para que
fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

07 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS EM PALMITAL
Por volta das 20h30min, na Rua Ostilio Nunes de Oliveira, Vila Carolo em Palmital, a equipe
em patrulhamento avistou três indivíduos em atitude suspeita na praça, momento este que
um dos elementos saiu correndo do local antes da abordagem. Feito busca pessoal e
identificado os mesmo que ficaram no local, sendo um menor de (14) anos e um de (16)
anos, ambos menores de idade e irmãos e nenhum possuía documentação. No bolso do de
um dos menores foi encontrado uma uma certa quantia em dinheiro e ao procurar próximo
dos mesmos foi encontrado uma embalagem com substancia análoga a maconha, pesado
posteriormente e obtendo 17 gramas escondida em um “buraco”, foi entrado em contato com
as conselheiras tutelar e a mãe dos mesmos que foram encaminhados para o 4º pelotão
para confeccionar o boletim de ocorrência e posteriormente até a 44ºDelegacia de Polícia
Civil.
08 – APOIO A OUTROS ORGÃOS EM CAMPINA DO SIMÃO
Por volta das 19h30min do na localidade de Passo da Moura, em Campina do Simão,
Através de Ligação do solicitante que é gerente de uma fazenda, o qual relatou que
funcionários da fazenda estavam trabalhando com um trator na localidade de Passo da
Moura, em uma lavoura, quando acabaram localizando um veículo queimado, a equipe foi
até o local, onde constatou que veículo seria da marca GM modelo Celta de cor Vermelha
duas portas inteiramente queimado sem placas de identificação e com as características de
um veículo com envolvimento em homicídio ocorrido no Município de Guarapuava. Que
diante dos fatos foi realizado contato com Copom 16º Batalhão de Policia Militar, o qual foi
solicitado o guincho para a remoção do veículo após perícia. Em seguida entrado em
contato com a 14ª Delegacia de Polícia Civil, sendo informado pelo perito da criminalística
(Perito de Plantão), que somente seria realizada pela manhã do dia 30, foi então informado o
Batalhão sobre a situação da perícia sendo orientado pelo Oficial CPU do dia que o veículo
não seria mais removido daquele local até a liberação da perícia sendo cancelado o
deslocamento do guincho do 16º Batalhão de Policia Militar a este Município.
09 – ROUBO EM RIO BONITO DO IGUAÇU
Por volta das 17h, no assentamento em uma comunidade, teria acontecido um roubo na
propriedade do solicitante de (52), anos onde indivíduos armados teriam roubado um trator e
um caminhão Mercedes. Informou que quatro indivíduos em posse de armas de fogo
chegaram na propriedade deram voz de roubo. Relatou que teriam trancado sua esposa de
(48) anos, e seu filho de (13) anos na casa e quando avisassem que iriam embora eles
poderiam sair da residência. Relatou que os autores teriam roubado um trator Massey
Ferguson vermelho, ano: 2014, modelo mf4275, versão: 9341, e um caminhão Mercedes
Benz l1113 placa: JMM6503, de cor: amarela, ano: 1973, sendo que teriam carregado o
trator no caminhão em uma rampa e deslocado sentido comunidade centro novo. Também
foi roubado uma celular marca blue, uma lanterna, cervejas, cigarros, canivetes, facas, um
litro de whisky, uma certa quantia em dinheiro, um relógio e mais uma certa quantia em
dinheiro de mais um homem que no momento do fato estava na casa das vítimas. Às
20h00min o solicitante e a família saíram da residência onde este reconheceu um dos
autores do roubo, este a todo momento falava que "tinha uma bala na perna e outra na

coluna", também falava que iria levar o trator para vender em Curitiba. As vítimas relataram
que os autores estavam em mais de quatro pessoas, armadas com espingardas, pistola e
revólveres, um dos autores seria alto, magro e barbudo com aproximadamente (35) anos,
um dos autores seria baixo, estava com boné cinza com vermelho e camisa preta com
escrita na frente em vermelho. Um dos veículos utilizados seria da cor branca ou prata e
também uma motocicleta. As 20h00min os autores do roubo saíram com a motocicleta e o
caminhão, as vítimas saíram da residência as 22h00min. foi orientado as vítimas quanto aos
procedimentos, sendo posteriormente realizado patrulhamento nas comunidades próximas
ao local do fato, porém tanto os indivíduos quanto os veículos não foram localizados.
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