POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 05 de novembro às 08h do dia 06 de novembro de 2018.
(Segunda para Terça-Feira)

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Às 13h00min, policiais militares deslocaram a Rua Correia Pinto, Bairro Industrial, onde
relatou a vítima de (22) anos, que há vários anos vem sendo ameaçada e agredida
verbalmente e fisicamente e que na data de hoje seu convivente de (29) anos, veio a agredila com uma faca, a qual fez um pequeno corte no abdome, e ainda torcendo o braço e
tentando sufocá-la com esganadura, e que também bateu com um cabo de vassoura no
braço causando hematomas, sendo ainda que veio a ameaçar a mãe da vítima dizendo que
se a mesma o denunciasse ele a mataria e mataria a sogra. Sendo que com isso a mesma
saiu e pediu ajuda e foi detido o mesmo dentro da casa. Deslocado com as partes até a 14ª
Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
02-RECEPTAÇÃO E CONTRABANDO DESCAMINHO
Às 16h30min, policiais militares deslocaram a BR-277, Bairro Industrial, próximo a um posto
de combustível. Sendo que a equipe copiou pela canaleta de comunicação do 16º Batalhão
de Policia Militar, que um veículo Hyundai Azera de cor preta estava se evadindo da equipe
do Destacamento Policial Militar da Palmeirinha, pela PR466, sentido Centro da cidade. A
equipe então, com o apoio do Destacamento Policial Militar do GUARA, Oficial CPU e
Destacamento Policial da Palmeirinha, iniciaram o cerco policial, sendo enfim que o veículo
parou a altura de um posto de combustíveis na BR- 277, saída para Cascavel, e o condutor
tentou se evadir, sendo impedido pelos militares estaduais. Questionado quanto ao motivo
da fuga, relatou ter cigarros contrabandeados do Paraguai, e que levaria até a cidade de
Pinhão PR. Constatou-se que no veículo existiam diversas caixas de cigarro, totalizando
2094 carteiras. Consultado a placa do veículo, constatou-se que se tratava de veículo Azera
de cor cinza, consultado então pelo chassi do veículo, verificou-se que a placa verdadeira
era outra, com alerta de furto conforme confeccionado anteriormente. Diante dos fatos a
equipe deu voz de prisão ao homem de (25) anos, pelos Artigos 334 a e 311 do Código
Penal e foi conduzido então até a Delegacia da Policia Federal desta cidade, pois esboçava
ímpeto de fugir das equipes policiais. Juntamente com o autor foram entregues o celular e o
veículo furtado, o qual estava equipado com rádio com a frequência usada pelo 16° Batalhão
de Policia Militar e a carga de cigarros, sob supervisão do Delegado da Policia Federal.

03-ROUBO
Às 20h20min, policiais militares deslocaram a Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre, Bairro Batel, e
a Rua Barão de Capanema, para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo onde
conforme informa a solicitante de (45) anos, de que foi abordada em via pública por dois
indivíduos, um deles trajando moletom branco com inscritas na frente e com cabelo loiro
descolorido, que fazendo uso de arma de fogo possivelmente um revolver lhe deram voz de
roubo e subtraíram o celular da vítima, evadiram-se em seguida adentrando um veículo gol
de cor prata, que aguardava na esquina com mais duas pessoas em seu interior, informação
essa repassada por populares que visualizaram o fato. Logo em seguida também foi
repassado que houve outro roubo na Avenida Paraná, próximo a Capela, envolvendo
indivíduos com as mesmas características e armados, um com um revolver e outro com uma
pistola. Que teriam abordado dois adolescentes em via pública e mediante grave ameaça
subtraíram dois skates e dois bonés dos mesmos. A equipe de imediato deu início as buscas
na tentativa de localizar os autores do fato, e logrou êxito em abordar o referido veículo,
sendo um gol de cor prata e no momento da abordagem o veículo era conduzido por um
homem de (21) anos. No interior do veículo estavam 4 indivíduos, com as características
repassadas dos autores do roubo, durante busca veicular foram localizados o moletom
branco utilizado por um dos indivíduos no momento do roubo, em baixo do banco traseiro
um revolver calibre. 32 e um simulacro de pistola taurus 24/7 que estava embaixo do banco
do motorista, indagados sobre a propriedade das armas um homem de (18) anos assumiu a
posse de ambas as armas e que também teria emprestado o simulacro para o adolescente
de (17) anos para cometerem os roubos, informou ainda que os objetos roubados estavam
na casa do outro adolescente de (17) anos, localizada no final da rua Sarandi no Bairro
Cascavel. Deslocado até o referido endereço onde com a devida autorização foi realizado
buscas e localizado o celular roubado e 5 skates no interior de um veículo que estava
estacionado no pátio da residência. Diante dos fatos os indivíduos receberam voz de prisão
e apreensão e foram conduzidos até a 14ª Delegacia de Policia Militar para os
procedimentos cabíveis. O veículo gol apresentava falta de equipamentos obrigatórios e foi
conduzido até o pátio do PPTtran 16º Batalhão de Policia Militar e lavradas às notificações
pertinentes. Já na 14ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi acionada presença do Conselho
Tutelar e da mãe dos adolescentes para acompanhar os procedimentos referentes aos
mesmos. Após a chegada das vítimas na delegacia foi solicitado que as mesmas fizessem o
reconhecimento dos objetos recuperados e dos indivíduos abordados, sendo os objetos
reconhecidos e dois dos indivíduos também oram reconhecidos pelas vítimas como os
autores do roubo.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
04 – DANO
Por volta das 09h50min, na Rua Campo Grande Conradinho, no local o solicitante de (52)
anos, o qual é funcionário da empresa energisa relatou que o veículo um caminhão
conduzido por um homem, ao passar debaixo da fiação de rede elétrica acabou enroscando
e arrebentando os cabos. Ambos discordaram quanto a altura da rede. Diante dos fatos
foram orientados.

05-FUGA DE PESSOA PRESA
Às 20h00min, policiais militares deslocaram a Rua Flavio Correa dos Santos, Bairro
Conradinho, conforme relata o solicitante que um interno do local, de (37) anos, saiu pela
manhã para trabalhar e não retornou do canteiro de obras da onde presta serviço.
06-FUGA DE PESSOA PRESA
Às 22h30min, policiais militares deslocaram a Rua Flavio Correa dos Santos, Bairro
Conradinho. No local em contato com o solicitante, o mesmo relatou que nesta data, por
volta das 22h30min um interno de (28) anos, o qual cumpria pena no Semi Aberto, evadiu-se
do local quebrando o telhado e tomando sentido ignorado, realizado patrulhamento sem
êxito.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
07 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRANSITO
Por volta das 13h15min, na Rua Capitão Rocha, Centro. No local o solicitante relatou que
transitava com seu veículo Ford/Ecosport pela Rua 5 de Outubro Sentido Centro X Santa
Cruz, quando no cruzamento com a rua Capitão Rocha avançou a preferencial e acabou
colidindo contra o veículo Gran Vitara, que seguia no sentido bairro Trianon X Centro,
veículo conduzido por um homem de (33) anos. Do evento resultou em danos materiais em
ambos os veículos e ferimentos em uma das passageiras de (34) anos, a qual já havia sido
socorrida pelo SAMU. Diante dos fatos ambos foram orientados quanto aos procedimentos.
08-CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA
Às 17h15min, policiais militares deslocaram a Av. Professor Pedro Carli, Bairro Vila Carli, no
local acidente de trânsito tipo atropelamento onde o veículo Renault Duster, o qual era
conduzido por um homem de (48) anos que trafegava pela referida via sentido Bairro Dos
Estados / BR- 277 quando veio a atropelar um a mulher de (51) anos. Do evento resultou em
danos no veículo e ferimentos na pedestre que foi socorrida e encaminhada pela equipe do
SAMU até a UPA Batel. No local a equipe constatou que o condutor do veículo Renault
Duster apresentava visíveis sinais de embriaguez como: forte odor etílico, disperso, fala
alterado sendo então este convidado a realizar o teste etilométrico onde sem qualquer tipo
de coação física ou psicológica este realizou e apresentou como valor aferido 0,72 MG /l.
Diante do fato foi dada voz de prisão à pessoa ao condutor embriagado e encaminhado a
14ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O veículo Renault Duster foi
liberado a um familiar do condutor.

OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES E MUNICÍPIOS:
09 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM STA MARIA DO OESTE
Por volta das 08h30mn, compareceu o solicitante de (51) anos, relatando que ao chegar em
sua residência na data de hoje na localidade de Estrela do Oeste, encontrou a porta da
frente e as janelas frontais destruídas por disparos de arma de fogo. Deslocado ate o local e
constatado o fato. Em conversa com a vitima a mesma disse que poderia ser seus vizinhos,
e que este tem um veículo estrada de cor branca e o outro um homem que tem um veículo
monza verde com o para brisa da frente quebrado, o motivo dessa situação seria por inveja
segundo o solicitante. Diante dos fatos a vitima foi orientada.
10 - ROUBO EM PINHÃO
Às 23h30min, foi feito contato com o solicitante que é funcionário de uma empresa, o qual
passou a relatar que estava realizando rondas na área rural denominada Serra da Cabra,
Faxinal do Céu, quando ao chegar à uma chácara, se deparou com um Roubo em
andamento. Foi rendido por três homens morenos, de média altura, encapuzados de posse
de uma arma de fogo (Pistola). O vigia assim como o proprietário da chácara foram
amarrados, e do interior da residência os autores subtraíram uma espingarda, calibre. 32,
registrado no nome da vítima, uma faca e certa quantia em dinheiro como descritas no
boletim de ocorrência. Diante dos fatos foi realizado patrulhamento nas mediações, no
entanto, não foi logrado êxito nas buscas. As partes foram orientadas quanto aos
procedimentos cabíveis.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: GLP

