POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 09 jan. 19 às 08h do dia 10 jan. 19
(Quarta para Quinta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ROUBO
No dia 09 jan. 19, às 05h50min, policiais militares deslocaram até a Travessa
Arlindo Antunes de Almeida, Bairro Boqueirão em frente ao Posto de
combustíveis, cinco indivíduos agrediram e tomaram mediante força física uma
motoneta Honda Biz 125 ES na cor preta, placa MIP-8865 de uma pessoa do
sexo masculino, 45 anos. Em patrulhamento a equipe realizou a abordagem da
referida motocicleta na Rua Pedro Virtuoso em frente ao posto de saúde, a qual
era pilotada pelo adolescente, 15 anos, sem capacete e ao ser indagado sobre
a motocicleta disse que teria emprestado de um conhecido. Feito contato com a
vítima, o qual não reconheceu o adolescente como um dos autores do roubo,
mas disse que teria visto o mesmo junto com os autores momentos antes do
fato. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado juntamente com a
motoneta até a 14ª SDP para as providencias cabíveis.
02 – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
No dia 09 jan. 19, às 14h20min, em patrulhamento pela Rua Xambre, Bairro
Boqueirão, foi realizada abordagem de um indivíduo, 18 anos, em atitude
suspeita, com o qual após busca pessoal foi localizada certa quantia de
maconha. Em consulta ao sistema operacional, verificado que o mesmo possui
diversas passagens por tráfico de drogas, sendo então deslocado à sua
residência, na Rua Rua Cap Frederico Virmond, porém nada de ilícito foi
localizado. Deslocado à 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.
03 - ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E OU PRODUZIR DROGAS E POSSE
DE ARMA DE FOGO
No dia 9 jan. 19. às 16h30min, a equipe policial em patrulhamento pela Rua
Eduardo Chaia, Boqueirão, avistou o masculino, 24 anos dentro de um veículo
VW/Gol de cor branca, veículo este que possui diversas denúncias via 197 e
181, por estar entregando drogas nas proximidades. Efetuado abordagem e
localizado no bolso de sua calça uma bucha de substância análoga a cocaína,
sendo que o mesmo relatou que vem comercializando a aproximadamente oito
meses, que estaria no local para efetuar a entrega a um usuário, relatou ainda
que teria mais drogas em sua residência. Deslocado até a Rua Goias e
localizado dentro de um tênis um saco plástico contendo 14 buchas de
substância análoga a cocaína embaladas pronta para a venda, três buchas

maiores, ainda não fracionadas da mesma substância, e certa quantia de
substância vulgarmente conhecida como maconha em diversos pedaços, um
caderno contendo várias anotações da contabilidade das vendas de ilícitos.
Ainda em buscas pela residência foi localizada uma arma de fogo, sendo uma
espingarda calibre 0.28 sem marca ou numeração aparente. Dada voz de prisão
e deslocado até a 14ª SDP para procedimentos cabíveis.
04 – AMEACA, DESOBEDIENCIA, PERTURBACAO DO TRABALHO OU
SOSSEGO ALHEIO E RESISTÊNCIA
No dia 9 jan. 19. às 16h45min, a equipe policial deslocou até a Rua Ivo Carli,
São Cristóvão averiguar situação de ameaça e perturbação do trabalho em um
estabelecimento comercial. A funcionária, 22 anos relatou que cerca de quatro
indivíduos, sendo um deles aluno do estabelecimento (24 anos) estavam
causando perturbação ao trabalho e ameaças no local, o motivo seria um
desentendimento entre este aluno e ao funcionário do estabelecimento, 24 anos,
ainda segundo a solicitante os dois teriam trocado ofensas e ameaças por
telefone, e na data de hoje o aluno foi até o local acompanhado de mais três
indivíduos para acertar as contas. Dada voz de abordagem, aos acusados que
estavam no estacionamento, sendo que um dos envolvidos 26 anos não acatou
a ordem policial, e resistiu a abordagem, sendo necessário uso de força e
técnicas de imobilização para contê-lo e encaminhado ao Cartório de Termo
Circunstanciado. Os funcionários não optaram por representação, sendo os
demais liberados no local.
05 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZAO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU
DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA
No dia 9 jan. 19. às 19h00min, A equipe em patrulhamento pela Rua XV de
Novembro, Morro alto, abordou o veículo Renault Logan, sendo que o condutor
do veículo, 30 anos, apresentava sinais de embriaguez. Oferecido o teste
etilométrico, foi constatado o resultado de 0,55 mg/l, sendo encaminhado até a
14ª SDP para os procedimentos cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio do 16º
BPM, sendo também confeccionadas as notificações pertinentes.
06 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZAO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU
DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E
DIRIGIR VEICULO SEM CNH
No dia 10 jan. 19, a equipe foi informada por populares que um veículo GM/
Montana de cor vermelha, estaria efetuando manobras perigosas em via pública.
Em patrulhamento a equipe logrou êxito em abordar o referido veículo, na
Avenida Manoel Ribas, Bonsucesso, sendo dada voz de abordagem aos
ocupantes e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém constatado
que o veículo possui débitos e o condutor adolescente, 17 anos, apresentava
sinais de embriaguez, realizado o teste etilométrico obtendo o resultado de 0,52
mg/l. Diante dos fatos o veículo foi recolhido ao pátio do 16º BPM e o condutor
encaminhado até a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis. O genitor
acompanhou os procedimentos.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
PALMEIRINHA
01 - ATENDIMENTO EM LOCAL DE MORTE
No dia 9 jan. 19. às 15h19min, a equipe foi informada que na localidade Corvinho
havia uma pessoa em óbito. A equipe deslocou até o referido local, onde um
amigo da família da vítima, acompanhou a equipe, relatando que os familiares
do masculino, 64 anos em óbito, informaram que ele saiu de casa por volta das
10h da manhã e até as 14h não havia retornado para casa. Diante disso, saiu a
sua procura e o encontrou naquele local sem vida. No local já estava a equipe
do SAMU sendo constatado o óbito como causa natural. Compareceram no local
o Investigador Polícia e IML Criminalística, aos quais foi repassada a ocorrência.
Orientado os familiares quanto aos procedimentos.
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RDB

