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

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICILIO
No dia 7 jan. 19, às 13h00min, a equipe deslocou até a Rua Francisco Braga,
Conradinho, onde relatou a solicitante, 31 anos que a pessoa, 34 anos foi até
sua residência e invadiu o local, onde passou a proferir ameaças à mesma. No
momento da chegada da equipe a acusada encontrava-se em via pública em
frente à residência da solicitante. Diante do interesse em representação ambas
foram conduzidas até o 16º BPM no Cartório do Termo Circunstanciado para as
providências cabíveis.
02-AMEAÇA.
No dia 07 de janeiro de 2019 às 20h00min, policiais militares deslocaram a Rua
Humberto Carli, Vila Carli, onde o adolescente, 16 anos, relatou que seu irmão,
17 anos, chegou à residência em que ambos residem, e que sem motivo
aparente, começou a xingá-lo, o que ocasionou o início de uma discussão. Em
seguida o agrediu com socos, que para se defender imobilizou seu irmão e o
jogou no chão. Logo em seguida chegou ao local sua prima e sua tia, 34 anos,
e que então o irmão agressor pegou uma faca, a colocou na cintura, e passou a
ameaçar todos os presentes na residência, dizendo que sairia para pegar um
revólver 38, e voltaria para atirar em todos. Com a chegada da equipe no local,
este já havia se evadido, sendo que em patrulhamento pelas mediações, a
equipe logrou êxito em localizá-lo, sendo este apreendido e encaminhado até o
16ºBPM, onde se fez presente sua genitora e acompanhou os procedimentos
em relação a seus filhos menores. A tia e o adolescente agredido, expressaram
o direito de representação sendo confeccionado o Termo Circunstanciado.
03-PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA
No dia 07 de janeiro de 2019 às 22h00min, policiais militares deslocaram a Rua
Visconde de Taunay, Bairro Industrial, em busca de provável autor de um roubo
de celular o qual estava sendo rastreada pela vítima, e com localização próxima
ao Colégio Estadual a equipe avistou três indivíduos do sexo masculino em
atitude suspeita, sendo procedida a abordagem dos mesmos, porém, não foram
reconhecidos pela vítima do roubo de celular. Em revista pessoal encontrando
com o adolescente, 16 anos, uma réplica convincente de arma de fogo, na cor
preta, em sua cintura. Diante dos fatos, este foi encaminhado até 16ºBPM para
Lavratura de Termo Circunstanciado de Ato Infracional acompanhado de sua
genitora.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – ROUBO.
No dia 7 jan. 19. às 12h45min, a equipe deslocou até a Avenida Sebastião de
Camargo Ribas, São Cristóvão, no local em contato com os funcionários, onde
relataram que chegou no local três indivíduos, sendo um deles trajando moletom
cinza e calça jeans, e o outro com moletom preto, deram voz de roubo sendo um
deles estava de posse de uma arma de fogo. Do local foi roubada certa quantia
em dinheiro, relataram ainda que os autores se evadiram do local em um veículo
Fiat Uno na cor branca.
02-DESAPARECIMENTO DE PESSOA
No dia 07 de janeiro de 2019 às 20h19min, policiais militares deslocaram a Rua
Dalva Ribas Miller, Bairro Morro Alto, a solicitante, 26 anos, relatou que seu
esposo, 29 anos, saiu ontem por volta das 17h00min, para ir ao mercado e até
o presente momento não havia retornado. Sendo que o mesmo trajava shorts
jeans, camiseta marrom, estatura baixo moreno claro. Foi orientada dos
procedimentos.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Sem alteração.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
PRUDENTÓPOLIS
01- ROUBO
Deu entrada na Santa Casa De Prudentópolis o masculino, 68 anos, o qual
relatou que foi vítima de roubo, fato ocorrido na data de 06/01/2019 por volta das
23h00min, porém só conseguiu informar a equipe policial pela manhã desta data
de 07/01/2019 por volta das 6h30min, segundo o mesmo 4 elementos
arrombaram sua residência onde funciona um bar e deram voz de assalto sendo
que um dos elementos portava arma de fogo tipo revólver, estes amarraram a
vítima e reviraram a residência subtraindo certa quantia em dinheiro, bebidas
diversas, uma gaita preta e documentos pessoais. A vítima não reconheceu
nenhum dos autores. Orientado dos procedimentos.

LARANJAL
01 – INCÊNDIO
No dia 7 jan. 19, o solicitante relatou que se encontrava fora do município e sua
cunhada o havia informado que sua residência estava queimada, foi de imediato
deslocado até a Localidade De Pinhal Grande, Zona Rural, foi constatado o fato,
onde a casa foi totalmente consumida pelo fogo, porém já não tinha mais
nenhum foco de incêndio, dificultando saber o dia que o fato ocorreu. Orientado
quanto às medidas a serem adotadas.

PRUDENTÓPOLIS
03 - ESTELIONATO
No dia 7 jan. 19, compareceu na 4ª Cia PM a solicitante, 54 anos relatando que
estava se deslocando pela Rua Candido De Abreu, proximidades de uma
instituição financeira, quando foi abordada por um rapaz de aproximadamente
20 anos o qual dizia ter ganhado a quantia de quatro milhões de reais na Mega
- Sena e que estava com dificuldades para receber o prêmio uma vez que não
mora na cidade e estaria perdido. O rapaz ofereceu a solicitante à quantia de
quinhentos mil reais caso a mesma o ajudasse. Neste momento se aproximou
um homem com roupas brancas e dizendo ser médico, e também se ofereceu
para ajudar o rapaz. A solicitante informou para as duas pessoas que era cliente
naquela instituição e possuía certa quantia em dinheiro guardado no local. Os
golpistas convenceram a solicitante a retirar o dinheiro e entregar aos mesmos.
De posse do dinheiro, aproveitando-se de uma distração da vítima, evadiram-se
do local em um veículo de cor cinza tomando rumo ignorado. Realizado
patrulhamento, porém, pela falta de maiores informações não foi possível
localizar os autores. Orientada a vítima quanto aos procedimentos.

PINHÃO
01-LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA.
No dia 07 de janeiro de 2019 às 17h30min, policiais militares deslocaram a Rua
Rio Jordão, Vila Caldas onde relatou a solicitante, 26 anos que convivia
maritalmente com o masculino, 30 anos e que por ser vítima de violência
doméstica decidiu sair de casa hoje pela manhã, e que o marido tentou trazê-la
a força, ao receber a negativa agrediu em via pública com um tapa e dois socos
na face, sendo que neste momento conseguiu fugir, sendo abordada por um
transeunte que se propôs a chamar a polícia, sendo que seu marido evadiu-se
do local. Por volta das 17h30min, foi para casa para buscar seus objetos
pessoais, momento que novamente foi agredida com vários socos e tapas e
estava sendo asfixiada e mantida em cárcere privado, no momento este que a
equipe policial adentrou na residência e deu voz de prisão ao autor, o qual foi
retirado de cima da vítima e algemado por estar agressivo e resistir à prisão.
Encaminhado à Delegacia da Policia Civil de Pinhão.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RDB

