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OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
No dia 03 jan. 19 às 13h05min, na Rua Cap. Rocha, Centro, a equipe realizou a
abordagem do masculino, 37 anos e em consulta operacional verificou-se que o
mesmo possui mandado de prisão em seu desfavor. Dada voz de prisão e
conduzido à 14ª SDP.
02 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
No dia 03 de janeiro de 2019 às 20h00min, policiais militares deslocaram a Rua
Altair Ciro Goubert, Bairro Alto da XV, após denúncias anônimas de que o
masculino, 35 anos, estaria em via pública no endereço supracitado e que o
mesmo possui em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime previsto no
Art. 157 CP, sendo localizado e dada voz de prisão, o mesmo se exaltou sendo
contido e encaminhado à 14SDP,

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
No dia 03 jan. 19 às 13h47min, a equipe deslocou em apoio ao Corpo de
Bombeiros para dar atendimento a uma situação de incêndio a residência na
Rua Abgail Dangui borges, Conradinho. No local conversado com vizinhos que
informaram que a residência estava desocupada e que não tinham
conhecimento sobre autoria ou causa do incêndio, que o proprietário estaria
morando no estado de Santa Catarina e não tinham o contato ou identificação
do mesmo. O Corpo de Bombeiros fez o controle do incêndio que não teve
vítimas.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE
No dia 03 jan. 19 às 12h54min, o V1, Honda, CG 150, condutor, 36 anos
transitava pela Rua Presidente Getúlio Vargas (via preferencial) sentido Centro /
Trianon e o V2, Ford Ka, condutora, 41 anos que transitava pela Rua XV de

novembro sentido Centro / Boqueirão. Sendo que no cruzamento das referidas
vias se envolveram em acidente de trânsito. Do evento resultaram em danos em
ambos os veículos e ferimentos no condutor do V1 que foi socorrido pelo SAMU
e encaminhado a UPA Batel. Em consulta ao sistema operacional constatou-se
que o V1 possuía débitos, sendo notificado e apreendido.
02-CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
No dia 03 de janeiro de 2019 às 17h44min, policiais militares deslocaram a Rua
Comendador Norberto, Bairro Santa Cruz, para atendimento de acidente tipo
abalroamento transversal, envolvendo o V-1 Honda CG 150 Titan, condutor, 50
anos, que transitava pela Rua Comendador Norberto sentido Santa Cruz/Centro,
pela pista da direita e se envolveu em acidente de transito com o V-2, VW Gol
condutor, 60, que transitava pela mesma via e sentido do V-1, porém do lado
esquerdo da via, e que no momento da colisão realizava manobra de conversão
à direita para adentrar a residência. Do evento resultaram em danos em ambos
os veículos e escoriações em ambos os condutores, os quais recusaram
atendimento médico. Em consulta ao sistema operacional foi constatado que a
motocicleta possuía débitos de licenciamento, sendo notificado e apreendido
junto ao pátio do 16°BPM e realizado teste etilométrico no condutor do V-1
obtendo como medição 0,00 MG/l. O veículo Gol estava em situação normal
sendo liberado no local, porém o condutor estava com sua CNH vencida e
possuía visíveis sinais de embriaguez alcoólica como odor etílico, andar
cambaleante, desordem nas vestes, sonolência. Oferecido o teste etilométrico,
porém, devido ao seu estado de alcoolemia, não conseguiu fazê-lo nas várias
vezes em que tentou. Diante do fato foi dada voz de prisão, momento em que
resistiu e tentou se evadir, sendo necessário usar de força compatível para
contê-lo e impedir sua fuga e para algema-lo. Foi conduzido até a 14° SDP para
os procedimentos cabíveis e lavradas as notificações pertinentes, sendo também
recolhida a CNH conforme medida administrativa prevista no C.T.B.
03-DIRIGIR SEM CNH
No dia 03 de janeiro de 2019 às 20h20min, policiais militares deslocaram a rua
Dourados, Bairro industrial. O condutor, 21 anos relatou que transitava com o
veículo Pálio pela rua Arlindo Antoneli,quando parou na preferencial e ao
avançar não viu motocicleta Yamaha/YBR150 Factor vindo no cruzamento da
rua Dourados e acabou colidindo contra a mesma, sendo que o motociclista
sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SIATE até a UPA Batel. Em consulta
operacional verificado que o condutor do veículo Pálio não possui CNH, sendo
encaminhado até o 16ºBPM para confecção do Termo Circunstanciado. Os
veículos foram liberados no local.

OCORRÊNCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES
E MUNICÍPIOS:
MANOEL RIBAS
01-DIREÇÃO PERIGOSA/ RESISTENCIA/ DESOBEDIENCIA/ AMEAÇA
No dia 03 de janeiro de 2019 às 21h00min, policiais militares deslocaram a
Estrada de acesso a Localidade Bairro dos Lagos e em patrulhamento pela Rua

Sete de Setembro avistou uma motocicleta realizando manobra do tipo
"empinada", sendo de pronto dado ordem de parada a qual não foi acatada e
iniciou fuga em altíssima velocidade quase colidindo contra pedestres e veículos.
Realizado acompanhamento tático e nas proximidades do acesso ao Bairro dos
Galos foi dada voz de abordagem aos dois indivíduos que não acataram a ordem
policial e investiram contra a equipe com chutes e socos, sendo necessário o
uso de força moderada para a contenção. O masculino, 24 anos passou a proferir
ameaças e ordenou que alguns cachorros de sua posse investissem contra a
equipe, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo contra o chão para
afastar a iminente ameaça, pois se tratavam de aproximadamente cinco animais.
A motocicleta recolhida ao pátio por pendências e os autores conduzidos para
procedimentos cabíveis.

CAMPINA DO SIMÃO
01-ROUBO.
No dia 03 de janeiro de 2019 às 21h45min, policiais militares deslocaram a Rua
Ponciano Lazzaretti, Centro para atender uma ocorrência de roubo. O solicitante,
18 anos relatou que estava no posto de combustível na Avenida João Ferreira
Neves e foi abordado por três indivíduos conhecidos, 27 anos, 27 anos e 32 anos
que imediatamente o obrigaram a entrar no veículo e o levaram até uma
residência desocupada, fazendo menção de estarem armados e mediante
ameaças obrigaram a vítima a entregar o seu celular, logo após, mandaram a
vítima buscar dinheiro na casa de sua genitora e caso não retornasse o
matariam. Relatou também que já foi usuário de drogas e que em houve uma
época que tinha dívidas com um deles, mas já havia quitado. A equipe policial
realizou patrulhamento e localizou o veículo que havia sido utilizado para o
roubo, onde estavam dois masculinos, os quais informaram que o celular estaria
em posse do terceiro envolvido. Deslocado até a residência deste e encontrado
o mesmo de posse do aparelho celular. Dada voz de prisão aos três indivíduos
e encaminhados para à 14 SDP juntamente com o veículo Toyota Etios que
segundo denúncias anônimas, seria um veículo clonado.
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