POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 11 jun. 18 às 08h do dia 12 jun. 18
(Segunda para Terça-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 - LESÃO CORPORAL
Às 09h50min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua Andrade Neves, Bairro
Santa Cruz, onde relatou o solicitante (21) que teve um desentendimento com um homem
(48), por conta de uma dívida não liquidada, sendo que durante a confusão o indivíduo teria
pegado um vidro do balcão da loja do solicitante e arremessado contra ele com intenção de
causar-lhe lesão e, ainda, pegou um computador de cima da mesa e da mesma forma
arremessou contra o solicitante, causando cortes superficiais na pele do braço esquerdo. A
equipe deslocou até a loja do solicitante, onde o agressor foi localizado. Diante dos fatos e
do interesse de representação, as partes envolvidas foram encaminhadas ao Cartório do 16º
BPM, para elaboração do Termo Circunstanciado.
02 – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES
Às 18h50min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Av. Moacir Júlio Silvestre,
Centro, onde o funcionário de um supermercado relatou que um indivíduo (24) foi detido pelo
motivo de estar saindo do estabelecimento comercial e os sensores da porta acusaram que
produtos estavam sendo retirados sem o necessário pagamento. Após a abordagem do
segurança, foi constatado que um pacote de bolachas, dois desodorantes Roll-On, um
shampoo e um condicionador estavam com o indivíduo, mas na nota fiscal só constava o
pagamento do pacote de bolachas. A equipe PM, somente realizou a abordagem do
indivíduo, constatando que nenhum outro ilícito estava com o autor do furto, bem como
procedeu a condução do mesmo, juntamente com o funcionário que o deteve para lavratura
do flagrante na 14ª SDP.
03 – DANO
Às 00h05min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Av. Manoel Ribas, Bairro dos
Estados, onde o solicitante (23) relatou que transitava com seu veículo GM Kadett, quando
nas proximidades do trevo do índio, uma pessoa que estava na calçada arremessou uma
pedra em direção ao veículo. A pedra atingiu a lateral do veículo, causando danos na lataria.
Com a chegada da equipe, foi presenciado uma discussão entre o autor dos fatos e a vítima.
O autor dos fatos, identificado como um homem (23) alegou que arremessou a pedra em
direção ao veículo pelo fato do solicitante passar rotineiramente pelo local, fazendo
filmagens com um celular, sendo que isso o ofendeu, pois alega que é travesti e estava
trabalhando. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas ao Cartório do 16º
BPM, para elaboração do Termo Circunstanciado.
04 – VEÍCULO RECUPERADO
À 01h10min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua Alcione Bastos, Bairro
Santana, onde segundo denúncia anônima, havia um veículo abandonado na referida via.
Com a chegada da equipe, foi constatado se tratar de um VW GOL, cor vermelha, placas
BZM-7693, veículo este furtado há algumas horas, o qual estava abandonado em um

carreiro e aparentemente foi subtraída apenas a bateria. Diante dos fatos, o veículo foi
encaminhado até a 14ª SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
- Nada a relatar

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ACIDENTE COMPLEXO
Às 11h00min, uma equipe do Plantão de Acidentes deslocou até a Rua Quintino Bocaiúva,
esquina com a Rua Barão do Rio Branco, onde prestou atendimento a um acidente de
trânsito do tipo complexo, envolvendo um uma caminhonete Ford Ranger e um veículo Ford
Ka, sendo que após a colisão, o veículo Ford Ka foi arremessado contra dois veículos que
se encontravam devidamente estacionados, sendo um GM Classic e um VW Gol. Do evento
resultaram danos materiais nos veículos e ferimentos no condutor e na passageira do
veículo Ford Ka, que foram socorridos pelo SIATE e SAMU, encaminhando o condutor ao
Hospital São Vicente e a passageira até a UPA Batel. Realizada consulta, sendo constatado
que todos os condutores e veículos estavam com a documentação em dia, sendo liberados
no local aos respectivos responsáveis.
02 – ATROPELAMENTO
Às 19h00min, uma equipe do Plantão de Acidentes deslocou até a Rua Gerânios, esquina
com a Rua Pedro Alves, Bairro Batel, onde prestou atendimento a um acidente de trânsito
do tipo atropelamento, onde um veículo Fiat Strada veio a atropelar um pedestre (59), o qual
realizava a travessia da via. Do evento resultou em danos materiais no veículo e ferimentos
no pedestre, o qual foi socorrido pela equipe do SIATE e encaminhado à UPA do Batel.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:
- Nada a relatar
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