Desconhecido é executado a
tiros no condomínio Vista
Alegre, no Colinas do Sul

Um jovem foi assassinado em um ataque a tiros que aconteceu no
final da tarde desta terça-feira, 28, no condomínio Vista
Alegre, no colinas do Sul, Zona Sul de João Pessoa.
De acordo com o delegado Aldroville Grisi, a vítima não foi
formalmente identificada, mas familiares que estiveram no
local disseram que se trata de William da Cunha Silva, de 22
anos. O delegado informou ainda que o rapaz morava próximo ao
local onde foi executado.

O delegado disse que foram efetuados vários disparos de

pistola, por conta dos estojos que ficaram no chão junto ao
corpo.
Segundo a família do jovem morto, ele não tinha histórico
criminal e fazia uso de remédios controlados.
O corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica
(IPC). A Polícia Civil segue investigando o crime.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Secretário Jean Francisco e
Delegado Isaías Gualberto da
PC,criam Força-Tarefa para
intensificar
apuração
de
crimes em Catolé do Rocha

A Polícia Civil da Paraíba criou uma Força-Tarefa para
intensificar a investigação dos crimes ocorridos em Catolé do
Rocha. Situada no interior do Estado, a cidade registrou 30
casos dos chamados CVLI’s (Crimes Violentos Letais e
Intencionais) no primeiro semestre deste ano, o que levou ao
Dr. Jean Francisco Nunes Bezerra, Secretario de Segurança
Pública e Defesa Social se reunir com o Delegado Geral da

Polícia Civil da Paraíba Isaías Gualberto, com a finalidade de
buscar meios visando dirimir o problema.
A região receberá reforço da Força-Tarefa, que será composta
por delegados, agentes de investigação, agentes operacionais e
escrivães do Grupo Operacional Especial (GOE) e das 1ª e 2ª
Superintendências Regionais de Polícia Civil da Paraíba,
situadas em João Pessoa e Campina Grande, respectivamente.
Os policiais receberão o apoio logístico que for necessário
aos trabalhos de investigação e elucidação dos crimes, como
armamentos, viaturas e equipamentos. As ações da ForçaTarefa ficarão sob a coordenação da 3ª Superintendência
Regional de Polícia Civil, sediada na cidade de Patos.
Segundo portaria assinada pelo delegado geral da Polícia Civil
da Paraíba, Isaías Gualberto, a Força-Tarefa atuará em ações
articuladas com o Ministério Público da Paraíba, Poder
Judiciário e outras instituições que compõem o sistema de
Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba e do Rio Grande
do Norte, Estado que faz divisa com o território paraibano.
“O objetivo da Força-Tarefa da Polícia Civil é investigar e
identificar os responsáveis por esses crimes, para apresentar
os autores dos delitos à justiça”, declarou.
www.reporteriedoferreira.com.br

Neto de delegado e filho de
Pm é assassinado a tiros em

João Pessoa
José Gilvando Barbosa estava trabalhando como motorista de uma
construtora no momento do crime.

Não há informações dos suspeitos e nem do que teria motivado o
crime. (Foto: Reprodução)
Um homem foi assassinado a tiros dentro de um veículo, na
manhã desta segunda-feira (29), no Distrito Mecânico, em João
Pessoa. José Gilvando Barbosa estava trabalhando como
motorista de uma construtora no momento do crime.
De acordo com as primeiras informações, ele era neto de
um delegado e filho de um policial militar, ambos falecidos.
O Samu foi acionado mas ao chegar ao local apenas constatou o
óbito.
Não há informações dos suspeitos e nem do que teria motivado o

crime. O caso segue sob investigação.

Homens são executados
com
tiros na cabeça na Grande
João Pessoa
Dois homens foram assassinados a tiros durante a madrugada
deste sábado (25), na Grande João Pessoa. De acordo com a
Polícia Civil, o primeiro crime aconteceu no bairro Tibiri II,
em Santa Rita, e o segundo, no Conjunto residencial José
Américo.
0
delegado Carlos Othon, responsável pelas investigações
preliminares, informou que a primeira vítima tem 25 anos e
foi morta por volta 00h após ser atingida com dois tiros na
região da cabeça, enquanto estava sentada na calçada próxima
da sua residência. Ainda conforme o delegado, o segundo homem
foi morto por volta de 3h, na comunidade Laranjeiras, também
com um tiro na cabeça.
A polícia civil, já iniciou as investigações, tendo inclusive
arrolado testemunhas a fim de serem ouvidas em procedimento
policial, exames periciais foram realizados pelos policiais do
IPC e os corpos já foram trasladados e levado para o DML.

