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12º DP Pari terá mais rigor
e volta a fazer flagrantes

Por determinação do dire-
tor do Decap (Departamento
de Polícia Judiciária da Capi-
tal), Dr Domingos Paulo Neto,
entrará em vigor a partir do dia
2 de abril, o Novo Plano de
Modernização, a ser publica-
do do Diário Oficial do Esta-
do. Isso quer dizer que todas
as delegacias da Capital passa-
rão a fazer os flagrantes, to-
dos os dias, das 8 às 20h, in-
clusive sábados, domingos e
feriados, além das ocorrências
de furto, roubo, captura de
procurados, ato infracional e
qualquer tipo de BO – Bole-
tim de Ocorrência. Até aqui,
os flagrantes da região Brás/
Pari estavam sendo feitos na
Central de Flagrantes, junto ao
8º DP na rua Sapucaia, 206.

Em razão desse novo Pla-
no de Modernização, o dele-
gado titular do 12º DP, Dr
Eder Pereira e Silva realizou
uma reunião extraordinária na
manhã de ontem (dia 26 de

março), com as lideranças do
bairro. Participaram do encon-
tro, o comandante da 3ª Cia
do 13º BPM/M, capitão Al-
drin Santos Corpas, a Guarda
Civil Metropolitana – inspeto-
res Rovilson Laudino e Taís
Helena de Lima, a Associação
de Lojistas do Brás, represen-
tada por Inês Ferreira, o Con-
seg Brás/Pari/Canindé e Ponte
Pequena, com sua presidente
Tânia Barbosa e a Associação
Amigos da Ponte Pequena, re-
presentada por Celso Moretti
e Ayr Ribeiro.

Equipes bem preparadas
Para o Dr Eder, a nova

medida vai possibilitar que o
12º DP tenha uma investiga-
ção forte e de qualidade nos
seus inquéritos. A delegacia vai
contar, das 8 às 20h, com um
delegado no pronto-atendi-
mento, dois escrivães, dois in-
vestigadores e um operador
de telecomunicação.

“Precisamos dar uma res-
posta à população. Eu vou ter
um conhecimento melhor das

ocorrências, tomar as provi-
dências e me inteirar melhor
do que acontece no bairro”,
ressaltou ele.

Os flagrantes continuam a
ser feitos durante os finais de
semana e das 20h às 8h, na
Central de Flagrantes junto ao
8º DP. Simultaneamente, no
12º DP, somente o boletim de
ocorrência eletrônico, nos ca-
sos de furto, ameaça, desapa-
recimento e extravio de placa.

O GCM Grabe, inspetor Laudino e inspetora Tais Helena

Capitão Aldrin diz que a medida será boa para a PM e comunidade

Dr. Eder diz que não se deve
sacar valores altos em bancos

Ayr Ribeiro
da AA Ponte

Pequena e
Inês Ferreira

da Alobrás

Celso é o presidente da Associação Amigos Ponte PequenaTânia do Conseg Pari diz que a iniciativa é mais um passo adiante

Veja aqui a Tarde de Chá 26 de março
Bem quente, como o próprio Chá de todos os sabores, publicamos nesta edição extra, alguns flashes

do eletrizante evento de ontem (26). Na próxima edição, 1ª quinzena de abril, mostraremos tim-tim por
tim-tim a bela festividade. Os alimentos arrecadados foram doados para a LBV.

Cobertura Eduardo Martellotta e Eduardo Tourinho

Grupo Viver de Alegria
LBV presente: Rosevalte, Luiz, Rildo, Maria do

Rosario e Paulo César Celina Mitsuda, chá só com adoçante Maria do Rosario do Centro Comunitário da LBV

Dercila Bastos, presidente da AfemiEduardo Rodrigues, Loir e o cantor Zé EdsonPatrick Dimon, alta grandeza

As duas Marias ganharam livros da Biblioteca PariOlga levou a cesta de frios D´DaviDesfile lingerie noite da Luciella ConfecçõesPericles: caneca Tarde de Chá a Cleuza Dias

Paula entrega a Silvia perfume importado Luiz do Rotary Brás e dona Lena Jeferson ganhou presente de dona Lena Como bom corintiano, o Milton levou este edredon do Timão Dirce ganhou o relógio da Hila

A fruteira ficou com a Neusa

Alan e Alladin, sertanejo de primeira linhaVicky Prandi, show de dança


