POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 20h do dia 04 out. 18 às 08h do dia 05 out. 18
(Quinta para Sexta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS
Às 15h45min, uma equipe de policiais militares em patrulhamento pela Rua Tamoios, Vila
Carli, visualizou dois indivíduos, que ao avistarem a viatura adentraram num bar, sendo
realizada a abordagem e identificados como um adolescente (15) e um homem (34) e
durante vistoria no interior do estabelecimento, foi localizado debaixo de uma motocicleta,
um papelote plástico contendo 12 pedras de Crack, pesando 1,7 gramas e certa quantia de
substancia análoga a Maconha, totalizando 5,5 gramas. Perguntado aos abordados a
procedência da droga encontrada, ambos não quiseram informar. Diante dos fatos, foi dada
voz de prisão e apreensão aos indivíduos, encaminhados até a 14ª SDP, sendo que o menor
foi acompanhado pelo seu genitor.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS / ROUBO
Às 21h15min, em continuidade a dois roubos de celulares ocorridos na área central, uma
equipe de policiais militares do serviço reservado entrou em contato com o oficial CPU
(Comandante do Policiamento da Unidade), relatando ter a localização do suspeito autor dos
roubos, sendo na Rua Judite Bastos de Oliveira, Jardim das Américas, bem como do veículo
utilizado para fuga. Com base nestas informações, equipes de policiais militares deslocaram
ao endereço repassado, no intuito de realizar a prisão do autor, posteriormente identificado
como um homem (19). Com a chegada das equipes, foram abordadas duas residências e
uma mercearia. No quintal da mercearia, foi possível abordar o suspeito, que havia pulado o
muro da residência vizinha e utilizaria o quintal para pular para a próxima residência, no
intuito de fugir da abordagem. No bolso do indivíduo, foram encontrados os celulares
subtraídos nos roubos, onde o mesmo confessou estar de posse de dois simulacros
utilizados para o ilícito, que estariam em sua residência. Na residência do autor, foram
encontrados os dois simulacros, certa quantia em dinheiro, 25,8 gramas de maconha e 1,4
gramas de cocaína. Na outra casa adjacente, foram encontradas 21 pedras pequenas e uma
pedra grande de crack, totalizando 19,6 gramas, certa quantia em moedas, uma lâmina de
barbear com resquícios de crack, papel alumínio e uma balança de precisão. Ainda foram
apreendidos alguns objetos sem procedência, sendo uma bicicleta, uma serra circular marca
Bosch, duas blusas de moletom cinza e uma caminhonete GM Corsa, cor branca, utilizada
na fuga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhado até a 14ª SDP, com todos
os materiais apreendidos e recuperados.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
- Nada a relatar

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
- Nada a relatar

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU LOCALIDADES:

FOZ DO JORDÃO
01 – FURTO SIMPLES
Às 09h30min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua Aeroporto, Segredo,
onde o solicitante relatou que deixou sua motocicleta Honda CG 125 Titan KS, placa MAS3753, na parte externa de sua residência e pela manhã, percebeu que a mesma havia sido
furtada. A equipe realizou patrulhamentos, sem êxito na localização do veículo.

PRUDENTÓPOLIS
01 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
Às 18h15min, uma equipe de policiais militares deslocou até a Rua São Francisco de Assis,
Bairro Ronda, onde ao chegarem, foi visualizado um adolescente (15) com um pedaço de
madeira na mão, sendo que desobedeceu a ordem da equipe para abordagem e
empreendeu fuga para um matagal próximo da residência. Em contato com a solicitante, sua
avó e responsável legal pelo mesmo, a qual estava trêmula e muito apavorada, relatou que o
adolescente lhe ameaçou de morte com um facão, que não foi localizado pela equipe, e
tentou lhe agredir, dando um empurrão, além de causar vários danos na residência (janelas
e paredes). A equipe realizou um patrulhamento e localizou o autor, o qual estava agressivo
e agitado, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Diante do fato e do
interesse em representação, as partes envolvidas foram encaminhadas até a Delegacia
local. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação. Durante a confecção do
boletim de ocorrências, ao inserir o nome da vítima, foi constatado que havia um mandado
de prisão contra a mesma, pela 1ª Vara Criminal de Presidente Prudente-SP, sendo
comunicado a autoridade policial sobre o fato, tendo em vista o período eleitoral.
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