
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: 01º D.P. ROSANA Folha :1

Boletim No.: 41/2017 INICIADO:23/01/2017 09:09hs e EMITIDO:23/01/2017 09:44hs

2ª Via JTLPRQCBDKEEFG\Z

 

Boletim de Ocorrência. 

 

Complementado pelo(s) R.D.O.(s) nº(s): 

   47/2017 - 01º D.P. ROSANA 

 

Natureza(s): 

   Espécie: Título I - Pessoa (arts. 121 a 154)

   Natureza: Redução a condição análoga à de escravo (art. 149)

   Consumado 

 

   Espécie: Acidente de trânsito

   Natureza: Choque

   Consumado  

 

Local:         RODOVIA SPA 073/613, 1 - RURAL - CEP: -    -    - ROSANA - SP 

Tipo de local: Rodovia/Estrada - Outros 

Circunscrição: 01 D.P. - ROSANA 

 

Ocorrência:    21/01/2017 A NOITE 

Comunicação:   23/01/2017 às 09:06 horas 

Elaboração:    23/01/2017 às 09:09 horas 

Flagrante:     Não 

 

Vítima:

 - DANIEL HUBSCHER AVILLA - Presente ao plantão - RG: 35258613-SP

   emitido em 28/05/2007 - Exibiu o RG original: Sim

   Pai: ELCIO AMARAL BOUCAULT AVILLA - Mãe: VALME MARIA HUBSCHER AVILLA

   Natural de: S.BERNARDO DO CAMPO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA

   Sexo: Masculino - Nascimento: 13/11/1987 29 anos - Estado civil: Solteiro

   Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 32145140832

   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Tem Deficiência? Não

   Tem Transtorno Mental? Não - Endereço Residencial: RUA DO BOSQUE , 2071

   PRIMAVERA - ROSANA - SP - Telefones: (18)98145-3255 - Tim (Celular) 

 

Testemunha:

 - JANIO KONNO JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 30974375-SP

   emitido em 23/05/2012 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: JANIO KONNO

   Mãe: MARIA ROSA DOS SANTOS KONNO - Natural de: PRESIDENTE PRUDENTE -SP

   Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 30/11/1986

   30 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
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   Instrução: Superior completo - CPF: 34803638810

   Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: RUA DO BSOQUE ,

   2071 - PRIMAVERA - ROSANA - SP 

 

Partes:

 - RAMON EUCLIDES GUARNIERI PEDRAO - Não presente ao plantão - RG: 47567213

   SP - Exibiu o RG original: Não - Pai: ANTONIO RUBENS PEDRAO

   Mãe: MARCIA GUARNIERI PEDRAO - Natural de: LONDRINA -PR

   Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/10/1987

   29 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL

   Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

   Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA DO BOSQUE , 2071 - PRIMAVERA

   ROSANA - SP 

 

Autor:

 - ESTADO DE SÃO PAULO - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não

   Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não 

 

Veículos:

 - Placa: DJM3967 - Cidade: ROSANA - UF: SP - Chassis: 8AJZX62GXD5003656

   RENAVAM: 547336381 - Marca/Modelo: I/TOYOTA HILUX SW4 4X2SR

   Tipo: UTILITÁRIO - Ano fabricação: 2013 - Ano modelo: 2013 - Cor: Branco

   Combustível: ALCO/GASOL                              

   Proprietário: DELEGACIA GERAL DE POLICIA DIVISAO DE TR

   Ocorrência: Acidentado - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

   Pessoa relacionada: DANIEL HUBSCHER AVILLA 

 

 

 

Histórico:

Através do presente botem de ocorrência veio informar que na data de 21/01/2017,

no período noturno, fui acionado pela autoridade policial, desta unidade

policial, Dr. Ramon, para realizar uma escolta, de um procurado pela justiça,

pela delegacia de policia do Município de Euclides da Cunha Paulista-SP, cidade

vizinha que esta autoridade esta respondendo, fato este que ocorreu pela

primeira vez em um ano e três meses de serviços que presto pela Policia Civil

desta urbe, mesmo não concordando com a ordem me desloquei até a delegacia de

policia de Primavera para pegar uma viatura com o objetivo de deslocar até o

município de Euclides da Cunha e ao chegar na delegacia de Primavera fui

informando, por telefone, pelo investigador Janio, que os ofícios a serem

levados para Euclides da Cunha estavam em cima de uma impressora. 
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.

Já com os ânimos e o psicológico exaltados, devido não possuir folga e ser

submetido a escalas exaustivas, peguei os ofícios e  iniciei o meu deslocamento

até Euclides com a viatura patrimônio 25.701 e apesar da autoridade policial

determinar que o deslocamento fosse realizado com o patrimônio 23.577 optei, por

segurança, em realizar o deslocamento com a Hilux oferecendo mais segurança na

estrada devido as fortes chuvas na data do fato. 

.

Ao chegar em Euclides da Cunha encontrei o investigador Felipe que me perguntou

se os ofícios estavam assinados eu informei que não, pois achava que já estavam

assinados, diante do fato entrei em contato com a Autoridade Policial que

solicitou que eu retornasse para Primavera e levasse os ofícios até sua

residência para serem assinados, novamente não concordando com a ordem, devido

entender que a autoridade, que faz jus de um bom adicional para responder por

outro município, deveria no mínimo se fazer presente fisicamente na ocorrência

daquela cidade, já que o mesmo não se deslocou para o município de Euclides para

ao menos assinar os documentos de policia judiciária que tão pouco foram

impressos por lá e sim impressos, a segunda via, pelo investigador Janio na

delegacia de primavera.

.

Retornando desnecessariamente para o Município de Primavera, afim de levar os

ofícios até a residência da autoridade policial para serem assinados, surgiu um

animal na pista e por reflexo desviei do mesmo e vim a perder o controle da

viatura e colidir com uma placa de sinalização que estava a minha direita da

rodovia causando uma leve avaria na dianteira direita da viatura.

.

Ressaltasse que apesar de estar repleto de dividas financeiras, junto ao Banco

do Brasil, os danos causados na viatura, que por ventura poderei arcar, é o

menor problema já que venho sofrendo, desde que entrei em exercício nesta

unidade policial, uma condição escrava não tendo condições de poder folgar ou

ter uma vida social, já que é comum que eu fique escalado 30 dias no mês na

condição de sobreaviso ou plantão e o melhor que consegui, quando o quadro

estava melhor, foi ter tão somente um final de semana livre no mês, já que os

demais tinha que ficar a disposição da administração publica, tendo que recusar

diversos convites de confraternizações com amizades, dificultando assim a tão

almejada fixação de policias na região, já que nesta condição e impossível,

resultando em abalos psicológicos, onde um jovem de 29 anos que ama a vida e a

carreira que exerce pensa constantemente exonerar do cargo e algumas vezes em

até cometer suicídio, já que sou oriundo de uma cidade grande e venho sofrendo

graves problemas de adaptação na região e na escala sobre humana que sou

submetido, escala esta que se agrava toda vez que um policial se afasta, se
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aposenta ou sai de férias, não tendo nenhuma reposição imediata pela

Administração Pública.

.

É importante mencionar que em outras regiões do Estado a grande maioria goza de

excelentes escalas e ao ver que colegas que se formaram comigo fazerem escalas

de 12h trabalhadas por 48 folgadas, não existindo o sobre aviso, escalas 24x96,

escalada de semana gorda e semana magra e assim por diante me faz não aceitar as

condições a mim importas que ferem o Art. 6º  da Constituição Federal que versa

sobre o direito ao lazer, evidenciado a grande desigualdade que a categoria

sofre.

.

Segundo o Delegado Diretor do DEINTER8 e o Delegado Seccional de Presidente

Venceslau Rosana/Primavera sofre uma grande dificuldade de fixação de policiais

e estão corretos já que nesta condição do fator distancia mais escala escrava

ninguém almeja aposentar neste local, deixando apavorado os alunos do curso de

formação da Academia de Policia já que para esta região ninguém quer vir exercer

sua carreira e quem é corajoso e para cá vem sente-se desanimado e com pânico

pela possibilidade de não conseguir ser removido para sua região de origem.

.

Por fim após o fato ocorrido na rodovia SP 613 e com o psicológico abalado

retornei para Primavera e optei por não dar prosseguimento a escolta já que não

me senti em condições de realizar tal tarefa decisão está comunicada para o

delegado como também para o policial que me aguardava em Euclides.  

.

Eis a síntese do problema.

 

 

Solução:              BO PARA REGISTRO 

 

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via 

 

 

---------------------------------------- 

DANIEL HUBSCHER AVILLA

 

 

 

                                                                                  

DANIEL H. AVILLA                          RAMON EUCLIDES G. PEDRÃO

AGENTE POLICIAL                           DELEGADO DE POLÍCIA
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