POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 08 jan. 19 às 08h do dia 09 jan. 19
(Terça para Quarta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSORIO OU MUNICAO
No dia 8 jan. 19, às 17h50min, em patrulhamento pela Rua Pref. José Matos Leão,
Jd das Américas, avistou um veículo GM, Ômega, de cor prata e no interior do
veículo tinham dois ocupantes os quais ao perceberem a aproximação da viatura
policial demonstraram certo nervosismo. Realizada a abordagem e com os
ocupantes 25 anos e 27 anos, nada de ilícito foi encontrado, porém no interior do
veículo, no banco traseiro, estava uma espingarda da marca CBC, calibre 28, com
dois cartuchos intactos, uma carabina da marca Rossi do calibre 22. Ainda em
continuidade as buscas foram encontradas uma faca de cor preta com 15 cm de
lâmina, um facão da marca Tramontina com 45 cm de lâmina, uma lanterna led light
na cor preta e vermelha. Em consulta ao sistema operacional foi constatado que o
veículo possuía débitos de licenciamento. A equipe encaminhou o veículo até o
pátio do 16º BPM e lavrou as notificações cabíveis e encaminhou os envolvidos até
a 14ª SDP juntamente com as armas e demais objetos para as medidas legais
cabíveis.
02 – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL / FALSA IDENTIDADE /
POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ACESSORIO OU MUNICAO
No dia 8 jan. 19, às 22h10min, a equipe CHOQUE obteve informações que na Rua
Mário Virmond, Industrial, se encontrava uma pessoa com mandado de prisão em
aberto. No local foi possível perceber uma pessoa jogando um objeto para dentro
de um quarto, foi logrado êxito em abordar a pessoa do sexo masculino, o qual
inicialmente omitiu dados para identificação e informou outro nome, sendo que em
consulta ao sistema operacional verificado seu nome correto, 28 anos, e que este
possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Foi localizado no interior do
quarto uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, PT 840, calibre .40, (de uso
restrito das forças de segurança), sem numeração aparente, alimentada com um
carregador com 9 munições intactas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, sendo
encaminhado até a 14ª SDP para as medidas cabíveis.
03 – DESOBEDIENCIA / DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL
No dia 8 jan. 19, às 23h40min, a equipe CHOQUE em patrulhamento pelo bairro
Feroz II, na Rua Francisco Cândido Xavier, recebeu denúncias de alguns
moradores do referido condomínio, alegando que não aguentavam mais o odor de
maconha vindo de um determinado apartamento. Diante de tais denúncias, a
equipe em deslocamento nas escadarias visualizou um indivíduo adentrando no

apartamento em questão e que não obedeceu a ordem de abordagem. Foi contido
e identificado o jovem, 20 anos, onde após revista pessoal nada de ilícito foi
encontrado, porém embaixo de um colchão do quarto do mesmo, a equipe localizou
4,6 gramas de substância análoga a maconha, sendo encaminhado à 14ª SDP para
procedimentos cabíveis.
04 – AMEAÇA /DESOBEDIENCIA/ DANO / RESISTENCIA DESOBEDIÊNCIA E
DESACATO
No dia 9 jan. 19, às 3h32min, na Rua Prof Becker, Morro Alto, relatou a solicitante,
37 anos, que seu filho, 18 anos, chegou em casa transtornado e machucado,
relatando que havia sido agredido durante uma briga no bairro Residencial 2000, e
então passou a lhe proferir ameaças e danificar móveis e utensílios da residência.
No local a equipe tentou manter conversa com este, porém, o mesmo passou a
desacatar a equipe, além de tentar investir contra os policiais, onde sua mãe e
padrasto tentaram o segurar. Em dado momento o jovem se soltou, quebrou uma
televisão e partiu para agredir a equipe, sendo necessário usar técnicas de
imobilização para algemar e encaminhá-lo à 14ª SDP.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
01 – ROUBO.
No dia 8 jan. 19, às 14h35min, relatou a solicitante que transitava pela Rua
Brigadeiro Rocha, Batel, quando dois indivíduos lhe deram voz de roubo, onde foi
subtraído uma roçadeira da marca Sthill e uma carteira com certa quantia em
dinheiro. Relata ainda que os autores se evadiram em duas bicicletas, tomando
rumo ignorado. Diante dos fatos foi orientado.
02 – ROUBO
No dia 8 jan. 19, às 20h05min, a vítima relatou que estava Rua Luis Cúnico, Vila
Bela, quando três indivíduos se aproximaram e mediante força física roubaram seu
aparelho celular Samsung J6, de cor preta. Relatou ainda que os mesmos estavam
de roupa escura e tomaram rumo ignorado. Realizado patrulhamento, sem êxito.
03 – ROUBO
No dia 8 jan. 19, às 23h10min, no estabelecimento comercial situado a Rua Candido
Xavier, Boqueirão, o solicitante relatou que dois homens, sendo um trajando
bermuda jeans e camiseta azul com o número "1" e escrito "Muller" nas costas e
outro trajando blusa de moletom cinza e calça preta, deram voz de roubo e
subtraíram certa quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento e logo em
seguida evadiram-se do local. Foi realizado patrulhamento e abordagens, sem êxito
em localizar os autores do fato.
04 – ROUBO
No dia 9 jan. 19, às 0h49min, na Rua Cap. Rocha, Dos Estados, relatou o solicitante
que dois indivíduos forçaram o portão do estabelecimento e entraram dando voz de
roubo, ambos armados de revólver, o agrediram com coronhadas do revólver e
roubaram certa quantia em dinheiro, depois tomaram rumo ignorado. Realizado
patrulhamento não foram localizados os autores.

05 – ROUBO
No dia 9 jan. 19, às 0h50min, durante patrulhamento pela Rua Coroados, Vila Carli,
a equipe foi abordada pela solicitante, 44 anos a qual relatou que se encontrava
estacionada com seu veículo Fiat/Pálio quando chegaram dois indivíduos com um
veículo Peugeot/406, de cor prata, lhe deram voz de roubo, ambos aparentando
estarem armados com arma de fogo. A vítima arrancou com o veículo rapidamente
frustrando a ação dos indivíduos que em seguida tomaram o rumo ignorado. Foi
mostrado as imagens dos autores do roubo do estabelecimento comercial, sendo
reconhecidos pela vítima.
06 – ROUBO.
No dia 9 jan. 19, às 1h30min, na Rua Sistilho Minosso, Feroz II, a solicitante relatou
que estava no estabelecimento quando chegaram no local duas pessoas do sexo
masculino, sendo um deles gordo baixo e outro magro de estatura média e que
ambos de roupa escura, de posse de arma de fogo, deram voz de roubo subtraindo
do local certa quantia em dinheiro e um celular, relataram ainda que foram
agredidos pelos autores e que quando estavam saindo do local efetuaram um
disparo de arma de fogo. Os autores se evadiram em um Peugeot prata, com
lanternas traseiras queimadas, mostrado as fotos do autor de outro roubo que
aconteceu na mesma data, sendo reconhecidos. Orientada quanto as medidas
cabíveis.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
01 – ACIDENTE DE TRÂNSITO/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
No dia 8 jan. 19, às 11h25min, o V1, GM/Monza condutor, 45 anos, transitava pela
Avenida Sebastião de Camargo Ribas sentido Rodoviária/Ciretran quando próximo
do cruzamento com a Rua Manuel Bandeira envolveu-se em acidente de trânsito
tipo colisão traseira ao ser atingido pelo V2 Honda/CG 125 Titan KS, condutor, 51
anos, que transitava pela mesma via, sentido e imediatamente atrás do V1. Do
evento resultaram em ferimentos no condutor do V2, socorrido pelo SIATE,
encaminhado até a UPA Batel e danos materiais de pequena monta em ambos os
veículos. Realizada consulta operacional foi constatado que o V2 possui débitos de
licenciamento e que seu condutor é habilitado apenas na categoria B. Durante o
atendimento foi constatado que existe divergência entre os condutores quanto à
dinâmica do acidente, conforme foi consignado nos termos de declaração. Diante
dos fatos o V1 em situação normal foi liberado ao condutor e o V2 foi autuado e
removido ao pátio do 16° BPM. Os envolvidos foram orientados quanto aos
procedimentos.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS OU
LOCALIDADES:
TURVO
01 – INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESOBEDIÊNCIA
No dia 8 jan. 19, às 10h50min, durante patrulhamento, uma motocicleta se evadiu
da equipe no final da avenida 12 de maio, Centro. O condutor adentrou a mata, com
a motocicleta seguindo um "carreiro", obrigando a equipe a adentrar a segui-lo a

pé, quando foi visualizado pela equipe o condutor colidindo contra uma árvore, que
também ocasionou a batida de sua cabeça contra a árvore. Foi identificado o
adolescente, 16 anos.
A motocicleta Honda/ CG 125 Titan KS, de cor prata, foi conduzida ao pátio do
pelotão, no local já se encontrava a genitora do autor, 38 anos, que acompanhou o
desenvolvimento da ocorrência, informando que ela entregou a motocicleta para
que este a usasse. Devido à queda da motocicleta, visto que o condutor
apresentava várias escoriações pelo corpo e reclamava de dores no joelho
esquerdo e na cabeça, a equipe o conduziu até o hospital, o qual recebeu
atendimento médico e recebeu alta, sendo conduzido ao pelotão onde foi
submetido ao exame etilométrico tendo como resultado 0,0 mg/l. Durante
confecção do BO, o autor teve fortes dores de cabeça e vômito, sendo
encaminhado novamente ao hospital, e posterior deslocamento a 14ª SDP para
confeccionar Termo Circunstanciado para ambos, devido a genitora entregar
veículo automotor a pessoa não habilitada.
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