POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 04 jan. às 08h do dia 05 jan. 19
(Sexta-feira para Sábado)

EXTRAÍDO DO SITE: ww.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS
No dia 4 jan. 19 às 13h50min, em patrulhamento pela Rua Olavo Bilac, Conradinho a
equipe avistou duas pessoas do sexo masculino em atitude suspeita, que ao avistar a
presença policial dispensaram uma embalagem plástica contendo 10 invólucros de
alumínio com substância análoga ao crack. Ao dar voz de apreensão aos
adolescentes, ambos com 15 anos, um deles resistiu de forma passiva dizendo q sua
genitora que não iria ser preso, ao se aproximar da porta da residência, avistado
ostensivamente em cima do refrigerador um invólucro plástico aberto com substância
análoga a maconha e a genitora relatou que a droga seria de seu filho. Deslocado até
a residência do outro adolescente, sua genitora informou que este havia fugido de
casa aproximadamente há quatro meses. Encaminhado os adolescentes
acompanhados de suas respectivas genitoras até a 14º SDP, a substância
entorpecente foi pesada totalizando 1,6 gramas de maconha e 1,8 gramas de
substancia análoga ao crack, dividido em 10 porções prontas para o comércio.

02 – DIRIGIR VEÍCULO SEM CNH
No dia 04 jan. 19 às 16h45min, o V1, Suzuki/Yes, condutor, 20 anos, trafegava
pela Av. Vereador Serafim Ribas sentido Santa Cruz/ Boqueirão quando nas
proximidades da travessa Arlindo Antunes de Almeida perdeu o controle da
direção, colidindo com o V2, GM/ Vectra e o V3, Fiat/ Idea, os quais se
encontravam estacionados. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e
encaminhado até a UPA Batel e danos de pequena monta nos veículos.
Realizada consulta operacional constatou-se que o condutor do V1, não possui
CNH/PPD/ACC e a motocicleta se encontra com débitos de licenciamento,
sendo assim autuado e removido ao pátio do 16º BPM.
03 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS
No dia 04 jan. 19 às 18h30min, a equipe deslocou a Rua Celmira Garcia da
Costa, Batel em apoio ao investigador da Policia Civil, onde este havia
abordado um jovem, 21 anos em posse de 11 gramas de maconha e tentou
evadir-se correndo, sendo alcançado e contido pela equipe policial. Este
relatou que teria mais um tablete de droga em sua residência, onde a genitora
autorizou as buscas, sendo localizado um tablete de substância análoga a

maconha pesando 1,128 gramas no quarto do autor. O investigador relatou que
em campana teria verificado que o jovem estaria comercializando
entorpecentes na Rua Eduardo Chaia, endereço para o qual existe denúncia no
181 e o autor estava em companhia de outro jovem, 23 anos. Deslocado até o
endereço deste e em busca domiciliar, localizado no quarto do jovem, dois
tabletes de substância análoga a maconha, pesando 1,930 gramas, certa
quantia em dinheiro, um celular Samsung J5 Prime, cor dourada e uma balança
de precisão. Diante dos fatos ambos foram encaminhados para a 14ª SDP
juntamente com a droga e objetos apreendidos.
04 – LESÃO CORPORAL
No dia 04 jan. 19 às 20h40min, o solicitante relatou que estava na Igreja na
Rua Padre Chagas, Centro quando o masculino, 32 anos, o chamou na porta
do local e de posse de um "pé de cabra" passou a desferir golpes na vítima
causando lesões nas costas, cabeça e braço direito. A vítima recebeu
atendimento médico e posteriormente foram conduzidos até o Cartório de
Termo Circunstanciado.
05 – ROUBO
No dia 04 jan. 19 às 21h18min, após ter ocorrido um roubo a farmácia na Rua
Saldanha Marinho, Centro a equipe visualizou dois suspeitos na via pública e
efetuou abordagem identificando os mesmos, 22 anos e 37 anos, de posse de
uma mochila preta, na qual foi localizado um aparelho celular Samsung Gran
Duos de cor preta, pertencente a uma das vítimas e certa quantia em notas
variadas, os quais não souberam explicar a origem. Diante dos fatos, foi dada
voz de prisão aos dois rapazes e posteriormente deslocado até a residência
onde foram realizadas buscas e encontrada uma munição .22 CBC, além de
um tênis preto com solado branco que também aparece nas imagens do roubo
e segundo a genitora seria do adolescente, 16 anos. Foi localizado ainda um
simulacro nas proximidades do local do fato, que foi abandonado pelos autores.
Encaminhados à 14ª SDP para procedimentos cabíveis
06 – DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL / CUMPRIMENTO DE
MANDADO JUDICIAL
No dia 05 jan. 19 às 1h00min, denúncias informavam que um indivíduo estaria
alcoolizado, executando manobras perigosas com seu veículo Ford Escort de
cor branca, colocando em risco a segurança de pedestres na Rua Ernesto F.
de Queiroz, Conradinho. No local, foi constatado um acidente tipo choque,
envolvendo o veículo Ford Escort, condutor, 46 anos que transitava sentido
Conradinho / Av. Manoel Ribas, quando se chocou contra o meio fio e uma
mureta da residência. Constatou-se que o veículo estava com documentação
em atraso e que o seu condutor possuía um mandado de prisão em seu
desfavor. Foi ofertado o teste etilométrico, sendo obtido como medição 0,96
mg/l. Diante do fato, foi dada voz de prisão e encaminhado até a 14ª SDP para
os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido ao pátio do 16° BPM,
sendo também lavradas as notificações pertinentes.

07 – AMEACA / DESACATO / DESOBEDIENCIA / PERTURBACAO DO
TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO / RESISTENCIA
No dia 05 jan. 19 às 1h22min, a equipe foi acionada para verificar uma situação
de perturbação do sossego na Rua Rodrigues Arzão, Primavera. Ao aproximarse do local, foi possível ouvir a mais de 100 metros, músicas, falas e
algazarras. Com a chegada da equipe, o solicitante confirmou o interesse na
representação. Ao tentar dialogar o masculino, 48 anos, tentou impedir a
entrada, e proferindo desacatos a equipe policial. Foi apreendida uma maquina
Junk box de cor preta, encaminhado à sede do 16º BPM, juntamente com a
responsável pelo bar para lavratura do termo circunstanciado.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – LESÂO CORPORAL GRAVÍSSIMA
No dia 04 jan. 19 às 7h05min, a equipe deslocou até a Rua Das Limeiras,
Bonsucesso, em apoio ao SAMU, onde um homem foi vitima de perfurações de arma
branca, não sabendo precisar quantos cortes havia em seu corpo, sendo encaminhado
para UPA Batel e não portava documentos. No local estava um masculino que
informou que transitava com seu veículo pela Rua Castelo Branco, quando o indivíduo
pediu ajuda dizendo que tinha sido esfaqueado, relatando as características do
agressor, porém este não foi localizado pela equipe. Posteriormente o SAMU entrou
em contato 190, informando que a vítima havia entrado em óbito.
02 – FURTO
No dia 4 jan. 19 às 8h00min, a equipe deslocou até a Rua Brigadeiro Rocha,
Bonsucesso, a solicitante relatou que transitava em via pública e um cidadão moreno,
trajando blusa preta e bermuda vermelha, passou correndo e lhe subtraiu o aparelho
celular marca Samsung, modelo J2 prime, tomando rumo ignorado. Realizado
patrulhamento, porém não foi logrado êxito em localizar o autor. Orientada quanto aos
procedimentos.

03 – FURTO SIMPLES
No dia 05 jan. 19 às 0h55min, relatou o solicitante que deixou seu veiculo, VW,
Gol de cor vermelha, placas LZD-5388, estacionado na Rua Julia de Castilho,
Vila Carli, e quando retornou, constatou que o veículo havia sido furtado.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
No dia 4 jan. 19 às 9h50min, a equipe policial deslocou até a Rua Tiradentes com a
Rua Capitão Frederico Virmond, Centro para atendimento de acidente do tipo
complexo envolvendo o V1 Ford/Fiesta condutor, 29 anos que trafegava pela Rua
Tirantes (via preferencial) sentido Centro/Trianon quando no cruzamento com a Rua
Capitão Frederico Virmond colidiu transversalmente com o V2 VW/Gol, condutor, 40
anos, que trafegava na segunda via supracitada sentido Boqueirão/Centro, em ato
contínuo o V2 colidiu contra uma placa de sinalização de trânsito. Realizada consulta

operacional constatou-se que o V2 possuía débitos de licenciamento além dos pneus
que estavam com desgaste elevado e não possuía equipamentos obrigatórios, sendo
assim autuado e removido ao pátio do 16 BPM. O V1 foi liberado no local ao próprio
condutor. Do evento resultaram em ferimentos no condutor do V2, o qual foi socorrido
pelo SAMU e encaminhado até a UPA Batel, danos de média monta no V2, pequena
monta no V1 e avarias na placa de sinalização de trânsito.
02 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
No dia 4 jan. 19 às 13h15min, a equipe policial deslocou até a Estrada do Guairacá.
No local, acidente de trânsito do tipo atropelamento envolvendo o veículo GM/S10
condutor, 36 anos que trafegava pela Estrada do Guairacá quando a
aproximadamente 450 metros da entrada do Parque das Araucárias acabou
atropelando a criança, 10 anos que pulou a mureta de contenção da BR-277 e
realizava a travessia correndo. O veículo e o condutor encontravam-se em situação
regular, o teste etilométrico obteve resultado 0,00 mg/L. A criança foi atendida pelo
SIATE e encaminhado até a Urgência da Primavera e posteriormente até a UPA Batel
pela equipe do SAMU.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
PITANGA
01 – DISPARO DE ARMA DE FOGO/ POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
No dia 04 jan. 19 às 17h50min, no Assentamento Vale da Serra, Zona Rural,
relatou o solicitante que seu vizinho, 54 anos efetuou vários disparos de arma
de fogo no local. A equipe realizou busca domiciliar, sendo encontrado sobre
sua cama, uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .32, sem marca
aparente, sem número de série, capacidade para um disparo, sendo que a
espingarda estava no momento municiado, com o cartucho deflagrado.
Também foram encontrados 390 gramas de chumbo, 51 espoletas e mais
quatro cartuchos deflagrados calibre .32 da marca CBC. Diante dos fatos a
arma e munições foram apreendidas e encaminhadas juntamente com o autor
até a 45ª DRP de Pitanga para as demais providências.

CANDOI
01– LESÃO CORPORAL / VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
No dia 04 jan. 19 às 22h00min, na Rua Voluntários da Pátria, Santa Clara, a
solicitante relatou que seu marido, 58 anos, chegou em casa embriagado e
começou a xingá-la. Durante o atendimento da ocorrência este investiu contra
equipe, com socos e chutes, sendo necessário uso de força moderada para
conte-lo. Diante dos fatos a equipe encaminhou o autor até a 14ª SDP para os
procedimentos cabíveis.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RDB

