POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
4º COMANDO REGIONAL
16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PERÍODO: das 08h do dia 10 jan. 19 às 08h do dia 11 jan. 19
(Quinta para Sexta-feira)

EXTRAÍDO DO SITE: www.16bpm.com.br
OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO:
01 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS /
ASSOCIAREM PARA A PRÁTICA DO ARTS. 33, 34 E 36 / POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO
No dia 10 jan. 19, a equipe policial vinha recebendo diversas denúncias
anônimas via 190 e diretamente aos policiais, de que na Rua dos Ingazeiros,
estaria ocorrendo a comercialização de drogas e que este ilícito vinha sendo
praticado por pessoas com vínculo familiar e que há poucos instantes os
envolvidos teriam recebido certa quantia de crack. Diante disso às 14h30min, a
equipe deslocou até o local, sendo que na chegada a residência foi visualizado
as jovens, 22 anos e 24 anos, em posse de um estilete, fazendo o corte de crack
sobre uma mesa. Então o masculino, 33 anos, ao visualizar a equipe policial,
correu para o interior da residência, apanhou de cima da mesa uma balança de
precisão e a arremessou pela janela dos fundos, e que sua esposa, 28 anos,
colocou em uma sacola plástica as pedras de crack, arremessando pela janela
dos fundos.
Procedida a abordagem a residência e aos abordados, sendo que foram
localizados no interior da residência duas pedras de crack envoltas em papel
alumínio (0,1 gramas), dois aparelhos celulares, certa quantia em dinheiro, um
estilete com resquícios de corte de droga, e uma munição calibre .32 de marca
CBC. Em buscas no pátio dos fundos da residência, foram localizadas uma
balança de precisão, e 4,5 gramas de crack. Diante dos fatos, foi dada voz de
prisão aos abordados, sendo estes conduzidos à 14ª SDP, onde foram
entregues, juntamente com os objetos, dinheiro e drogas apreendidas.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS /
ASSOCIAREM PARA A PRÁTICA DO ARTS. 33, 34 E 36
No dia 10 jan. 19, às 17h00min, segundo denúncia, havia duas pessoas Na Rua
Afonso Alves de Camargo, comercializando drogas, e que a jovem trajava
vestido de cor clara e o masculino trajava camiseta azul com número nas costas
e boné preto; e que a mulher escondia as drogas no sutiã e o homem escondia
a droga debaixo de um veículo Citroen prata com a frente batida. Foi efetuada a
abordagem das pessoas relatadas na denúncia ao lado do veículo citado, sendo
identificados o masculino, 20 anos e a jovem, 21 anos. Solicitado apoio de uma
policial feminina para efetuar busca pessoal na mulher, sendo localizada dentro
do sutiã da jovem certa quantia em dinheiro em cédulas de diversos valores
características do tráfico de drogas e um celular marca Samsung, e em busca

pessoal no masculino, encontrado uma pequena porção de substância
entorpecente análoga maconha e certa quantia em dinheiro em diversas notas
trocadas e um celular marca Samsung modelo J5. Efetuada busca no ambiente,
foi localizado embaixo da roda dianteira do veículo citado, mais três quantias
pequenas fracionadas de substância entorpecente análoga maconha sem
embalagem, prontas para a venda. Sendo relatado pelo masculino que
comercializava drogas e que em sua residência teria mais substância
entorpecente análoga maconha.
Ato contínuo foi deslocado à residência dos abordados, sendo que na residência
da jovem na Rua Alcindo Cardoso Teixeira, nada de ilícito foi encontrado.
Posteriormente foi deslocado a residência do masculino, na Avenida Salvador
Gomes, em contato com sua esposa, 18 anos, foi localizado sob um rack na sala,
um tablete de substância entorpecente análoga maconha embalada em fita
adesiva branca, com sinais de corte, e uma grande quantia em dinheiro trocado
em cédulas de diversos valores em diversos cômodos da casa, inclusive debaixo
do referido tablete, e um pote contendo uma certa quantia em moedas. Sendo
relatado por esta, que sabia que seu esposo comercializava entorpecentes.
Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos três envolvidos e conduzidos
juntamente com a droga e o dinheiro até a 14ª SDP para as providências
cabíveis.

OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO:
Nada a registrar.
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:
Nada a registrar.

OCORRÊNCIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
OU LOCALIDADES:
PITANGA
01-DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL.
No dia 10 de janeiro de 2019 às 15h00min, policiais militares deslocaram a rua
José de Alencar, Vila Planalto e em patrulhamento abordou o adolescente, 17
anos, o qual portava em seu bolso 0,3 gramas da substância análoga à
maconha, o qual confirmou que a droga era de sua propriedade ne que é usuário.
Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado, acompanhado do Conselho
Tutelar, até a 45 DRP de Pitanga.
02 – ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/OU PRODUZIR DROGAS /
DESACATO.
No dia 10 jan. 19, às 18h00min, após várias denúncias de que estaria ocorrendo
o tráfico de drogas, na Rua Tiradentes, e quem estaria vendendo drogas seria o
jovem, 21 anos em sociedade com outros presos da Cadeia de Pitanga, e este
se encontra com tornozeleira eletrônica. Mantido vigilância no local sendo
visualizados usuários de drogas entrando e saindo da casa. Os masculinos 17

anos e 18 anos, chegaram ao local supracitado, pouco depois saíram, sendo
abordados logo em seguida e em busca pessoal foi encontrado com um deles
duas buchas de maconha, pesando 2,2 gramas, e relataram de quem teriam
comprado a droga do denunciado. Abordado a residência do acusado, onde
também estavam sua mãe, 60 anos, seu pai, 68 anos e esposa, 18 anos. Onde
o denunciado fez um sinal para sua mãe, a qual tentou esconder uma sacola que
continha 10 buchas de maconha, embaladas prontas para a venda e mais uma
porção maior de maconha, totalizando 29,8 gramas de entorpecente, também foi
localizado uma maquita e um relógio os quais não foram comprovadas a
procedência, durante a ocorrência a esposa deste, desacatou a equipe policial.
Diante dos fatos todos os envolvidos objetos e drogas, foram encaminhados para
a 45 DRP de Pitanga.

PINHÃO
01 – FURTO SIMPLES.
No dia 10 jan. 19, o solicitante compareceu ao 4º Pelotão por volta das 22h20min,
relatando que fora furtada na localidade de Guarapuavinha sua motocicleta JTA
Suzuki EN125 Yes, cor preta, placa APK-4262, com escapamento esportivo e
com os dois sinaleiros da frente quebrados. A vítima foi informada por um vizinho
que viu dois indivíduos nas proximidades da residência com sua moto, por volta
das 17h00min, mas não identificou os mesmos. Informou ainda que a moto ficava
guardada dentro da residência, porém, não notaram a falta de mais nenhum
pertence além da moto.

SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RDB

