----- Original Message ----From: Porto Alegre - 09ª Delegacia de Policia
To: Ana Lúcia ; ctyuan@golnaweb.com.br
Cc: c/c - ; poafk@golnaweb.com.br ; jherdina@infraero.gov.br ;
atendimento.fale@tam.com.br ; falabicho@falabicho.org.br
Sent: Sunday, March 13, 2011 2:42 PM
Subject: Re:Segurança - urgente
1 - EQUIVOCO:
Os e-mail's estão sendo direcionados, com cópia, à 9ª DELEGACIA DE POLICIA,
sendo que os fatos (CRIMES) ocorridos no Aeroporto Internacional Salgado Filho,
NÃO pertence a circunscrição desta Distrital, e sim a 24ª DP-(poa-dp24@pc.rs.gov.br).
Jorge Dias,
Insp.de Polícia.
2 - Inspetor Jorge
quem nos falou que o BO foi feito aí, foi a própria D. Nair Flores, inclusive, chegou até
me dar o numero dele.
Como fazemos então? aliás, queria até fazer uma entrevista com o delegado titular daí...
seria possível? Se for, me envie o tel. para que eu ligue amanhã?
abraço
sheila
3 - Prezada Senhora SHEILA.
A sr.ª Nair Flores apenas nos pediu o endereço eletronico, não perguntamos o motivo.
Não tenho conhecimento sobre o registro de ocorrencia policial, até porque o fato, em
tese, não é um crime. Mas informo a Sr.ª que temos um Posto Policial dentro do
aeroporto, que pertence a 24ªDP, e que Ela possa ter efetuado o referido registro.
O titular da 24ªDP é o Del.de Pol. Herber Ferreira.
4 - Inspetor, acho que alguma coisa está errada.
O numero do BO é 1538, lavrado pela escrivã Noemi e a data é 05/03/11.
A área de jurisdição é esta aí, pois, o notificante tem residência ao lado do aeroporto.
O BO foi feito por Euclides Motta Paz, que é o tio da dona do cão.
O Sr. diz que não é crime sumir com propriedade alheia? O Sr. conhece a lei 9605/98 que
pune crimes contra animais?
Com a repercussão na imprensa, o distrito ainda não tomou ciência do caso? preciso
que me responda o mais urgente possível, pois, é muito grave a situação pela qual estou
me deparando diante de sua afirmação.
abraços e aguardo sua resposta
sheila moura
5 - Sr.ª Sheila Moura:
O registro de Ocorrência n.º 1538/11, registrado pelo Sr. Euclides Motta Paz, residente na
Trav. Jaquarão, 200/01, fone 51-30193440, no dia 05/03/11(sábado), fato, em tese, atípico,
que comunica o acontecido nas dependências do Aeroporto em 02/03/11 as 18h e 30min,
foi devidamente despachado pelo Delegado Titular da 9ª DP, no primeiro dia útil, após o
feriado de carnaval (09/03/11), transferido (no sistema) e encaminhado à 24.ªDP, em
razão da circunscrição, que esta localizada no Bairro Anchieta, na Rua Vitor Valpírio, e
seu Titular é o Delegado de Polícia Herbert Ferreira.
6 - O Sr. poderia me informar o tel. daquela delegacia?
obrigado e abraço
sheila moura
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