POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 02 jan. 19 às 08h do dia 03 jan. 19
(Quarta para Quinta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01-CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
No dia 02 de janeiro de 2019 às 12h15min, policiais militares deslocaram a Av.
Rubens Siqueira Ribas, Bairro Jordão, após tomar conhecimento que o
masculino, 26 anos teria em seu desfavor o Mandado de Prisão pelo crime
previsto no Art. 157 do C.P. Localizado este em via pública, sendo abordado e
dada voz de prisão e encaminhado até a 14SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO SIMPLES
No dia 02 jan. 19, às 18h15min, na Rua Guaíra, Alto da XV, relatou o solicitante,
40 anos, que deixou o veículo Fiat Tipo, placas BRC-4513 de cor vermelha,
estacionado em via pública por falha de mecânica no dia 31 de dezembro de
2018 e ao retornar na data de hoje constatou que o mesmo foi furtado.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES
E MUNICÍPIOS:
PRUDENTOPÓLIS
01 – DISPARO DE ARMA DE FOGO / AMEAÇA
No dia 02 jan. 19, às 20h00min, o solicitante entrou em contato via 190, relatando
que estava na Linha Ivaí, pescando na companhia de seu filho e mais um amigo,
quando em dado momento duas pessoas que estavam com uma motocicleta
preta, de posse de arma de fogo efetuaram dois tiros na direção do grupo e
disseram: “se arranquem daí". As vítimas se deslocaram até o veículo, um
Chevrolet Monza, cor branca, que estava estacionado na estrada e notaram que
ambos os pneus dianteiros estavam murchos sendo que adentraram no veículo
e transitaram cerca de 800m para fazer contato com a Polícia Militar e pedir

socorro. No momento em que estavam parados pedindo ajuda cerca de 30
minutos após o primeiro fato, chegou uma camionete Toyota Hilux prata e o
condutor desceu do veículo lhe desferiu empurrões de posse de arma tipo
espingarda. A vítima disse que foi ameaçado pela pessoa que estava em
companhia do autor o qual também estava de posse de arma tipo espingarda, o
agredindo com coronhadas. Havia uma terceira pessoa, um jovem loiro de
aproximadamente 15 anos que efetuou dois disparos no veículo Chevrolet
Monza, fato que foi constado pela equipe, pois o vidro traseiro esquerdo e o vidro
da ventarola estavam quebrados. A vítima conseguiu anotar a placa da
caminhonete. Foi realizado patrulhamento no intuito de localizar os autores,
porém sem êxito.
02 – VEÍCULO RECUPERADO
No dia 02 jan. 19, às 22h10min, A equipe policial deslocou até a Rua Severo
Agibert, Vila Nova após recebido a denúncia que havia uma motocicleta
abandonada, e constatou o fato sendo a motocicleta uma Honda CBX 250
Twister, cor vermelha com alerta de furto. Encaminhada a motocicleta até a
Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.
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