POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 06 jan. 19 às 08h do dia 07 jan. 19
(Domingo para Segunda-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01-RECEPTAÇÃO
No dia 06 de janeiro de 2019 às 10h30min, policiais militares deslocaram a Rua
Antonio Carlos Cunico, Vila Bela, após denúncia anônima que um veículo
Chevrolet/Ônix cor preta estaria transitando na cidade de Guarapuava e que
seria clonado. Diante de tal informação a equipe em patrulhamento visualizou o
referido veículo estacionado no pátio da residência, onde foi entrado em contato
com o morador, 64 anos, o qual informou que o veículo pertencia a seu filho, 32
anos, o qual trabalha como caminhoneiro e não se encontrava na cidade. Com
autorização foi realizada verificação externa do veículo e verificado que a
numeração de chassi nos vidros apresentava sinais de adulteração, sendo então
realizado a verificação do número do motor do veículo, constatou ser o número
de motor do outro veículo Chevrolet/Ônix 1.4 cor preta, com alerta de roubo no
município de Porto Alegre/RS. O documento CRLV também estava com indícios
de adulteração. Diante dos fatos foi encaminhado o veículo e o morador até a
14ªSDP para os procedimentos cabíveis.
02 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU
DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA /
DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO OU EMBARCAÇÃO
/ LESÃO CORPORAL / RESISTÊNCIA
No dia 06 jan. 19, às 16h15min, durante operação blitz na Rua XV de Novembro,
no Bairro Morro Alto, um veículo Chevrolet Vectra, cor prata, onde seu condutor
ao perceber a presença dos policiais acelerou. O policial percebendo que o
condutor não iria parar, fez sinais de parada, porém este não reduziu, chegando
próximo ao ponto de quase atropelar o policial. Em virtude disso, as equipes
policiais militares desmontaram a blitz e passaram a efetuar o acompanhamento
tático ao veículo.
Na rotatória da Rua dos Engenheiros com a Rua das Profissões, foi dada voz de
abordagem com sinais sonoros e luminosos, porém o indivíduo recusou-se a
parar, fugindo em alta velocidade. Durante a fuga, o condutor cruzou diversas
preferenciais, sempre em alta velocidade, colocando em risco transeuntes e
veículos. O acompanhamento tático se deu pelos bairros do Residencial 2000,
Morro Alto e Kaminski, ponto final da situação. O condutor tentou entrar numa

residência localizada na Rua Presidente Costa e Silva, onde foi dada voz de
abordagem ao condutor, porém ainda recusava-se a parar. Não obstante a
ordem de parada, o condutor acelerou seu veículo em marcha ré, quase
atropelando o policial, o que o motivou efetuar um disparo de arma de fogo
furando o pneu. Após o disparo o condutor dirigiu adentrando a garagem da
residência, desobedecendo as ordens emanadas, o que obrigou o policial a
efetuar controle de contato para imobilizá-lo e algemá-lo, dada sua resistência.
Enquanto o policial militar efetuava a imobilização, diversas pessoas, as quais
estavam na residência, saíram na garagem, alterados pela situação, e tentaram
se aproximar da abordagem. O condutor, 26 anos, apresentava sinais de
embriaguez e no exame etilométrico, obtido como resultado 0,47 mg/l. O veículo
apresentava débitos de licenciamento e foi recolhido junto ao pátio do 16º BPM
e o autor encaminhado à 14ª SDP para procedimentos.
03 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL / ADQUIRIR, VENDER,
FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS
No dia 06 jan. 19, às 23h30min, em patrulhamento pela Rua Xavantes, Vila Carli,
foi visualizado o veículo Chevrolet Astra, parado, sendo que o condutor, 30 anos
ao avistar a viatura policial tentou evadir-se sendo abordado ainda no local. Em
busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda uma bucha de cocaína
embalada em sacola plástica, o qual relatou que havia pedido na residência em
que estava parado em frente, repassando as características de quem lhe
entregou o entorpecente. Diante do fato foi efetuado abordagem na residência e
localizado dois masculinos, 29 anos e 19 anos, sendo que com o último foi
localizado um pote branco contendo uma bucha de cocaína, com a embalagem
idêntica a encontrada com o abordado e certa quantia em dinheiro, o qual
informou que era proveniente da venda de entorpecentes. Diante dos fatos foi
dada voz de prisão aos abordados e encaminhados juntamente com o usuário,
e objetos apreendidos à 14ª SDP para procedimentos cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – INCÊNDIO
No dia 07 jan. 19, às 03h30min, na Rua dos Nutricionistas, Bairro Morro Alto, foi
prestado apoio ao Corpo de Bombeiros, os quais combateram um incêndio em
uma residência que consumiu grande parte do imóvel. A vítima, 24 anos, relatou
que suspeita que seu ex-marido, tenha propositadamente provocado o incêndio,
pois o mesmo já havia ameaçado do fato.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ATENDIMENTO DE ACIDENTE
No dia 06 jan. 19, às 22h45min, no Hospital, relatou o solicitante que seu primo,
46 anos, teria sido vítima de um atropelamento no Bairro Vila Bela, não sabendo
precisar o local do ocorrido. Relatou ainda que o veículo seria um VW Gol, cor
vermelha e condutor reside próximo a seu primo. Após o fato, seu primo teria ido
até sua residência momento que passou a sentir dor desconfortável na região do
tórax e joelho, pedindo auxilio ao solicitante o qual encaminhou até o Hospital
para avaliação e atendimento médico.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
LARANJEIRAS DO SUL
01-POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
No dia 06 de janeiro de 2019 às 06h00min, durante patrulhamento a Rua Paraná,
Centro policiais militares abordaram um veículo VW/Golf de cor vermelha,
condutor, 41 anos e que relatou no veículo havia uma arma de fogo do tipo
revolver marca Taurus calibre. 32, capacidade de 6 tiros, municiado com 5
munições intactas marca CBC entre o encosto e o assento do banco traseiro.
Diante dos fatos foi encaminhado o autor e arma até a 2ªSDP para
procedimentos legais. Veículo em situação normal, liberado no local.

PINHÃO
01 – ATENDIMENTO DE LOCAL DE MORTE
No dia 06 jan. 19, às 17h00min, entrou em contato com a equipe policial, via
ligação anônima, relatando que três pessoas foram baleadas na comunidade
Bom Retiro. No deslocamento para o local foi encontrado o veículo Fiat Uno
Mille, na cor verde, no qual estavam o condutor, uma mulher, 59 anos e seu
esposo, 54 anos o qual estava em óbito. Do lado de fora do carro se encontrava
a mulher, 29 anos a qual estava na situação que gerou as mortes. Segundo o
relato dela, estavam voltando da igreja, em uma caminhonete Ford F75, na cor
verde, em 5 ocupantes. Durante o deslocamento três indivíduos, encapuzados e
portando armas de fogo longas saíram do meio do mato e investiram contra eles
com diversos disparos de arma de fogo. Foram atingidos pelos disparos 3
ocupantes, porém conseguiram se evadir do local e pediram ajuda
posteriormente a populares. 2 ocupantes foram conduzidos por uma
caminhonete, até o hospital para atendimento médico, no entanto, no
deslocamento a adolescente, 16 anos, entrou em óbito, a qual era filha do
homem que também estava em óbito. As equipes de CHOQUE e serviço
reservado deslocaram até a residência dos possíveis autores, sendo que um
deles estava de tornozeleira eletrônica, sendo conduzido até o 4° pel. da PM, e
em contato com o responsável pelo sistema de monitoramento recebida a
informação de que este não se encontrava no lugar do fato criminoso. Também
foi conduzido para o 4° Pel. o segundo suspeito, para identificação.
Em continuação às buscas logrou-se êxito em encontrar a caminhonete Ford
F75, como também o local onde os autores cometeram o ilícito, porém não foi
encontrado nenhum tipo de cartucho de arma de fogo.
Foram isolados os locais de crime e informado ao investigador da Polícia Civil
de Pinhão, o qual entrou em contato com a Criminalística e o IML. Também foram
acionados a Defesa Civil, os quais compareceram no local e constataram o óbito
do masculino já mencionado. Diante dos fatos foram orientadas as partes quanto
aos procedimentos cabíveis.

SANTA MARIA DO OESTE
01 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
No dia 06 jan. 19, às 22h30min, foi recebida uma ligação do posto de saúde
municipal dando conta que tinha dado entrada uma pessoa com ferimentos
decorrente de coronha de arma de fogo. A vítima relatou que seu agressor
chegou com uma garrucha e sem motivo lhe desferiu um golpe na cabeça e
estaria em sua residência. A equipe deslocou até o local identificando o agressor
e localizado uma garrucha de dois canos sem marcas ou numeração aparente.
Dada voz de prisão ao autor e encaminhado à delegacia de Pitanga.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RDB

