POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 05 jan. 19 às 08h do dia 06 jan. 19
(Sábado para Domingo)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – AMEAÇA
No dia 05 jan. 19, por volta de 09h50min, policiais militares deslocaram até a
Rua Padre Caetano Vendramin, Vila Carli, onde o solicitante, 31 anos, relatou
que seu vizinho, 42 anos, estaria portando uma espingarda de pressão,
praticando tiro, e que o alvo estaria no rumo de sua residência, temendo algum
tipo acidente, este foi pedir para que não atirasse em direção à residência, sendo
que o vizinho não gostou de ser advertido, discutiram e este teria lhe ameaçado
com a espingarda. Diante do interesse em representação, a equipe realizou a
apreensão da espingarda, e encaminhou as partes até o cartório do 16º BPM.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS / POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
No dia 05 jan. 19, às 10h30min, em patrulhamento pela Rua Guaíra, Bairro
Boqueirão, a equipe policial avistou o veículo Fiat Strada, cor branca, sendo
que o condutor, 43 anos e passageiro, 60 anos ao avistarem a presença da
viatura policial demonstraram certo nervosismo. O condutor, conhecido no meio
policial pela prática de tráfico de drogas, desligou o veículo e desembarcou
rapidamente adentrando uma sala comercial. Efetuada abordagem do
passageiro e localizado no bolso da calça certa quantia em dinheiro em diversas
cédulas de valores trocados. A equipe adentrou o estabelecimento e logrou êxito
na localização e abordagem do condutor o qual tentava esconder em um sofá,
uma carteira de couro na cor marrom contendo certa quantia em dinheiro em
diversas cédulas de valores trocados. Ainda embaixo do sofá foi localizada uma
arma de fogo do tipo pistola de chumbo alterada para calibre 0.22. A equipe
então fez contato com a 14ª SDP, e o investigador se prontificou a comparecer
ao local, pois recebe constantemente denúncias de tráfico deste endereço.
Efetuado buscas no local e localizado embaixo de um sofá uma mochila
contendo em seu interior cinco tabletes de maconha, certa quantia em dinheiro
em várias cédulas proveniente da venda de substância ilícita e ainda em buscas
pelo local foi localizada uma sacola plástica contendo várias porções de
substância análoga a maconha, que após pesagem totalizaram 5,4 kg, e em uma
prateleira foi localizado um pote plástico contendo centro e trinta e três pedras
de crack embaladas em papel alumínio e um pote contento doze buchas de
cocaína embaladas em sacola plástica pronta para venda; dentro de uma
mochila escondida atrás de várias peças de sofás desmontados foi localizado

uma sacola plástica contendo diversas porções de crack que após pesagem
totalizaram 950 gramas e uma sacola contendo três porções maiores com
cocaína pesando 67,44 gramas. Ainda em buscas pelo local foram localizados
cento e setenta e três maços de cigarros do Paraguai, alguns documentos
pessoais que seriam de pessoas que haviam "penhorado por drogas", um
aparelho de tv, um instrumento musical tipo gaita e cinco aparelhos celulares
de procedência duvidosa, duas balanças de precisão, várias folhas de cheques
de titulares diversos e um talonário contendo algumas folhas ainda sem uso de
um terceiro. Dada voz de prisão aos abordados e encaminhados juntamente com
as drogas, dinheiro e demais objetos, o automóvel para a 14ª SDP.

03 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS,
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
No dia 05 jan. 19 às 20h45min, a equipe em patrulhamento pela Rua Arizona,
Morro Alto visualizou um casal em atitude suspeita. Ao efetuar a abordagem e
realizar busca pessoal, foi encontrado com o masculino, 41 anos três pedras de
substância análoga ao crack, o qual relatou a equipe que pegou em uma casa
vermelha na Rua Matias Galan. Ato continuo, a equipe visualizou outro individuo
em atitude suspeita transitando pela mesma via da abordagem. A equipe então
procedeu à abordagem, localizando durante busca pessoal uma pedra de
substância análoga ao crack, este relatou que havia pegado em uma casa
vermelha na Rua Matias Galan. Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento
na referida via, quando visualizou uma mulher, 24 anos, que é de conhecimento
da equipe que possuía mandado de prisão em seu desfavor, sendo que estava
em frente à residência supracitada evadindo-se para o interior. Realizado a
abordagem do local, além da abordada, estava um masculino, 35 anos com
mandado de prisão em seu desfavor e o adolescente, 16 anos. Ao ser realizado
busca no interior da residência foi localizada certa quantia de substância análoga
à maconha, sendo que o adolescente assumiu a propriedade, e alguns
eletrônicos de origem duvidosa. Diante dos fatos a equipe deslocou com os
envolvidos e com os produtos aparentemente ilícitos até a 14º SDP onde foi dado
o fiel cumprimento dos mandados de prisão e as demais medidas cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – FURTO QUALIFICADO
No dia 05 jan. 19, às 13h40min, uma equipe deslocou até a Rua Francisco
Brochado da Rocha, Vila Carli, onde relatou o solicitante que deixou sua
motocicleta uma Honda XR 250 Tornado, placa ANB-0147, estacionada em
frente à residência de sua namorada durante esta noite, verificando pela manhã
que a mesma havia sido furtada.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
PALMITAL
01 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS
No dia 05 jan. 19, às 10h30min, a equipe foi informada pelo investigador, que
por volta das 6h50min, ROSINEI DE FARIAS RIBEIRO e CELEANDRO DE
JESUS DOS SANTOS, vulgo "pelado" teriam fugido pelo solário da Delegacia
fugindo do local, tomando rumo ignorado.

CAMPINA DO SIMÃO
01 – LESÃO CORPORAL.
No dia 05 jan. 19, às 12h55min, a equipe foi acionada pela unidade básica de
saúde que um homem havia dado entrada para atendimento médico com
ferimento por arma branca. No local a equipe foi informada que a vítima já havia
sido encaminhada para um hospital em Guarapuava, em estado grave de saúde.
Populares informaram que o fato ocorreu na Vila do Jair e quem seria o autor.
A equipe policial deslocou até a residência do autor, todavia este já havia fugido
do local. Feito patrulhamento no intuito de localiza-lo, sem êxito. Testemunhas
relataram que ambos os envolvidos, autor e vítima, passaram em via pública com
um litro de pinga estando bastante embriagados, sendo que minutos após
entraram em vias de fato em via pública e que nesse momento o autor tirou uma
faca a qual estava em sua cintura e desferiu um golpe na vítima. A vítima correu
cambaleante pedindo por socorro e o autor adentrou em uma mata a fim de fugir
do flagrante.

PRUDENTÓPOLIS
01 – DIRECAO PERIGOSA DE VEICULO OU EMBARCACAO
No dia 05 jan. 19 às 16h50min, a equipe policial em patrulhamento pela Rua
Madre Tereza De Calcuta, Vila da Luz, avistou uma motocicleta sem placa em
atitude suspeita transitando pelo endereço supracitado, quando o condutor
visualizou a viatura empreendeu fuga, conduzindo perigosamente por algumas
ruas da vila da luz, entrando em vielas e terrenos baldios, passando em alta
velocidade perto de pedestres, bem como na área do lago da vila da luz, local
de uso público para prática de atividades físicas, cruzando preferenciais. Quando
na rua já mencionada perdeu o controle e bateu na viatura, sendo abordado,
revistado, e conduzido o autor e a motocicleta para 4ªCIA/16ºBPM onde foi
verificado que o mesmo não é habilitado. Lavrado Termo Circunstanciado.

LARANJEIRAS DO SUL
01 – DISPARO DE ARMA DE FOGO
No dia 5 jan.19, às 22h50min, a equipe deslocou até a Estrada Rio do Leão,
Zona Rural, estabelecimento comercial, para verificar uma situação de
disparo de arma de fogo e que no local havia duas pessoas ostentando armas
de fogo e se identificando como policiais e que teria ocorrido dois disparos. Os
suspeitos estariam com um veículo Fiat Uno e uma Pajero. Ao chegar ao local

foi visualizado os veículos e avistado um grupo de pessoas a princípio em
discussão. Em contato com o solicitante e testemunhas relataram que avistaram
as armas e ao se afastar do bosque ouviram o estampido de dois disparos de
arma de fogo e que os indivíduos ao perceber que foi acionado a Polícia Militar
foram tirar satisfações dizendo “vocês não sabem com quem estão falando, sou
policial em Guarapuava”. Mediante interesse de representação das vítimas por
ameaça e perturbação do sossego e do trabalho, foi dada voz de prisão aos
autores 28 anos e 30 anos, os quais novamente se identificaram como policiais
passando a resistir à prisão, sendo necessário o emprego do uso moderado da
força para conter os mesmos. As equipes realizaram buscas nos quartos onde
estariam alojados os indivíduos, sendo que em um dos quartos foi avistado pela
janela, no lado de fora uma arma de fogo que teria sido dispensado, sendo
identificada como um revolver calibre .38 marca S&W com quatro munições
intactas e duas deflagradas, o qual os familiares relataram pertencer ao autor,
30 anos, citando ainda que este teria realizado os disparos. A testemunha relatou
que a esposa do autor, 26 anos estava dormindo com a porta do quarto fechada,
sendo solicitado por diversas vezes, esta resistia em franquear a abertura da
porta, quando citado que iria ser arrombado, esta então abriu a porta. Realizado
buscas no quarto foi localizado dentro de uma mala de viagem onde continha
pertences do autor, um revolver calibre .38 da marca Taurus com seis munições
intactas. Diante dos fatos as armas e os envolvidos foram entregues na SDP
para procedimentos cabíveis.
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