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CAÇADA Homicida foi surpreendido no
estacionamento pela Polícia Civil do Rio

Ação policial
motivou
tiroteio em
shopping
RODRIGO MENESES

Os tiros disparados na última
quarta-feira em um dos estacionamentos do Shopping
Barra resultaram de uma operação da Polícia Civil do Rio de
Janeiro, com apoio da Secre-

taria da Segurança Pública
(SSP) baiana.
A ação visava prender Iverson Cleison Santana da Silva,
30, o Pitbull, que estava foragido da justiça por matar
duas pessoas em abril de 2011,
no Rio. O homicida conseguiu

REGIÃO METROPOLITANA

Disque Denúncia carioca oferece R$ 5 mil para quem ajudar na prisão do criminoso
escapar do cerco.
Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do
Rio, ao receber voz de prisão
de um policial, Iverson jogou
o carro contra os agentes, que
atiraram nos pneus para tentar impedir a fuga.

O barulho dos tiros causou
confusão nas proximidades
do centro de compras. De
acordo com a polícia baiana,
o bandido carioca fugiu em
um VW Golf branco.
Iverson é acusado de assassinar o empresário Antônio

Carlos Fernandes, 59, e Michael Douglas Fernandes, 31,
pai e filho, na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, zona
norte do Rio. O crime aconteceu após um desentendimento entre o sobrinho de
Michael, de 12 anos, e o filho
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de Iverson, de 7 anos, que
brincavam de bolinha de gude. O criminoso saiu de casa
com uma pistola e atirou duas
vezes em Michael e Antônio
Carlos, que tentou tirar a arma da mão dele.
Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da
Polícia Civil do Rio, Iverson
está usando o nome falso de
Roberto Ferreira Pimenta em
Salvador. Iverson estaria com
a família em Salvador, onde
teria parentes. Além de assassino, ele também é suspeito
de estelionato.
Iverson está entre os bandidos mais procurados do Rio
de Janeiro. O Disque Denúncia carioca oferece recompensa de R$ 5 mil por informações
que levem à localização e prisão do assassino: 0300 253
1177 (custo de ligação local +
impostos). A assessoria de comunicação da SSP baiana disse não iria se pronunciar sobre o episódio por se tratar de
operação da polícia carioca.

CURTAS
Professores confirmam paralisação
Os professores da rede municipal de Salvador aprovaram a proposta de pauta de
reivindicações da categoria,
que inclui uma paralisação
nos próximos dias 23, 24 e 25.
Na assembleia realizada ontem, no Ginásio de Esportes

Numa coisa todas as
torcidas concordam:
informação é aqui.
A TARDE Esporte
Clube.
Todos os dias no seu
jornal A TARDE.

do Sindicato dos Bancários, a
categoria aprovou também a
proposta de reajuste linear
no percentual de 10% para o
magistério, além da manutenção do Piso Salarial Nacional, dando assim o início
à Campanha Salarial 2013.

Estabelecimentos são autuados
O Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, autuou ontem oito estabelecimentos em Praia do Forte.
Entre as irregularidades encontradas na fiscalização estavam produtos vencidos e

Desmilitarização da polícia é debatida

sem rotulagem. As empresas
autuadas foram: Souza Bar,
Cravo e Canela Variedade,
Laudomad, Beach Stop, Loja
do Projeto Itamar, Supermercado O Caçador, Sabor da
Vila / Restaurante do Zequinha e Sobrado da Vila.

“Sociedade civil e a desmilitarização: este é o modelo
que queremos? Quais o obstáculos, por onde começar?”.
Este é o tema que será debatido hoje, último dia do X
Encontro Nacional das Entidades Representativas dos

Praças (Enerp), no Centro
Cultural da Câmara Municipal de Salvador. O vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública
(Conasp), Almir Laureano,
será um dos debatedores do
encontro.

CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS
(MAJ PM HERVAL MARTINS RAMOS E 1ºTEN PM ANTÔNIO ALVES DE ANASTÁCIO)

Os advogados Joaquim Santos e Sydione Pastor, substitutos do falecido Dr. Edvaldo, na
condição de patronos do processo judicial em que figuram como autores os falecidos MAJ.
PM HERVAL MARTINS RAMOS E 1º TEN PM ANTÔNIO ALVES DE ANASTÁCIO, frustradas as
tentativas de identificação dos nomes e endereços, convidam os pensionistas e/ou herdeiros
dos oficiais supra nominados, a entrarem em contato, com a máxima urgência, com seu escritório de advocacia, no Edf. Fernadez, S/ 110, Av. Sete de Setembro, 302. Telefones: 3321-8950,
9982-4148, no horário matutino, a fim de fornecerem a documentação necessária às suas
habilitações no referido processo, sob pena de perda do direito de receberem os créditos
referentes ao retroativo da GAP, deixados pelos ditos oficiais falecidos.

