Exclusivo; Três jovens foram
assassinados
a
tiros
no
bairro Marcos Moura em Santa
Rita Pb

Na noite deste sábado ( 11 ) no bairro Marcos Moura na Cidade
de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa ,três
jovens acabam se serem mortos a tiros. O triplo assassinato
aconteceu há poucos minutos.
Segundo informações, as vítimas participavam de uma festa que
se realizava no bairro quado inesperadamente surgiu um
tiroteio que culminou com a morte das vítimas. A polícia,
tomando conhecimento do fato se dirigiu ao local a fim de
tomar as providências necessárias.
Delegado da Policia Civil, está sendo comunicado do fato para
se dirigir ao local dos assassinatos. Peritos do IPC bem como
o rabecão já sendo requisitado para que seja realizado o exame
pericial e o translado dos corpos para o Departamento de
Medicina Legal. A Polícia Militar, está providenciando o
isolamento da área com fita zebrada para facilitar o trabalho

da Polícia Judiciária.
Nomes das vítimas, propensos autores dos crimes e o que
motivou os assassinatos,ainda não foram revelados.
Mais informações em instantes.
VÍDEO DAS VÍTIMAS ASSASSINADAS
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Coronavírus;
Campeonato
Paraibano retorna no próximo
dia 16 de julho
A nona rodada está prevista para acontecer dias 18 e 19. Já a
décima vai depender da situação do Belo na Copa do Nordeste.
Campeonato volta na próxima
semana e decisão foi tomada em
reunião na FPF. (Foto: arquivo

Após paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus,
retorna no próximo dia 16 de julho, o Campeonato Paraibano.
Nesse dia, o jogo será entre Botafogo (PB) e Campinense. A
nona rodada está prevista para acontecer dias 18 e 19. Já a
décima vai depender da situação do Belo na Copa do Nordeste.
As mudanças foram feitas pela Federação Paraibana de Futebol
(FPF) para adequar a tabela já que o Botafogo é o
representante do Estado na competição. No dia 18, estão
programados os jogos entre CSP e Sport-PB, São Paulo Crystal e
Perilima; e Nacional de Patos e Treze. Todos pela nona rodada.
No dia 19, acontecerá jogos entre Sousa e Botafogo (PB); e
Campinense e Atlético (PB), finalizando a nona roda. A décima
rodada, semifinal e finais estão com o calendário em aberto,
pois dependerá do desempenho do Botafogo-PB na Copa do
Nordeste.
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Governo sanciona lei
suspende
pagamento
parcelas do Fies

que
de

Os saldos das parcelas suspensas devem ser pagos de forma
diluída, sem cobrança de juros ou multa.

Suspensão das parcelas vale até o dia 31 de dezembro (Foto:
Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que suspende o
pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) até 31 de dezembro, em razão do estado de calamidade
pública provocado pela pandemia do novo coronavírus
(covid-19). A Lei nº 14.024/2020 foi publicada hoje (10) no
Diário Oficial da União.
A norma estabelece o direito à suspensão dos pagamentos aos
estudantes que estavam em dia com as prestações do
financiamento até 20 de março de 2020, quando foi reconhecido
o estado de calamidade pelo Congresso Nacional. Também poderão
suspender os pagamentos aqueles com parcelas em atraso por, no
máximo, 180 dias, devidas até 20 de março.
Os saldos das obrigações suspensas devem ser pagos “de forma
diluída nas parcelas restantes”, sem cobrança de juros ou
multas. Em todas as situações de suspensão de pagamentos, o
estudante não poderá ser inscrito em cadastros de
inadimplentes e não será considerado descumpridor de quaisquer
obrigações junto ao Fies.

A suspensão vale para os pagamentos em fase de utilização,
carência ou amortização e, para obtê-la, o estudante deverá
manifestar o interesse ao banco no qual detém o financiamento,
presencialmente ou por meio dos canais de atendimento
eletrônico.
Refinanciamento
Além da suspensão de pagamento, o texto aprovado no mês
passado no Congresso, cria um sistema de refinanciamento. No
caso de quitação integral até 31 de dezembro de 2020, haverá
redução de 100% dos encargos moratórios. Na regra atual, a
redução é de 50%.
Também poderá ser feita a liquidação em quatro parcelas
semestrais, até 31 de dezembro de 2022, ou 24 parcelas
mensais, com redução de 60% dos encargos e pagamento a partir
de 31 de março de 2021. Já os parcelamentos feitos em 145 ou
175 parcelas mensais receberão redução de 40% e 25%,
respectivamente, e os pagamentos começam a partir de janeiro
de 2021.
Nesses parcelamentos, o valor de entrada será a primeira
parcela mensal a ser paga. Como o parcelamento começa do zero,
podem ser incluídas as parcelas não quitadas.
Outros dispositivos
A nova lei também prevê o abatimento nas parcelas do Fies para
médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde com seis
meses de trabalho no atendimento a infectados pela covid-19.
Dessa forma, o Fies poderá abater, mensalmente, 1% do saldo
devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e
independentemente da data de contratação do financiamento.
Também poderá ser abatido até 50% do valor mensal devido ao
Fies por esses profissionais.
A lei ainda aumenta o limite de participação da União no Fundo
Garantidor do Fies (FG-Fies) dos atuais R$ 3 bilhões para até

R$ 4,5 bilhões. O fundo garantidor assume uma parte dos riscos
das operações de crédito educativo do Fies, e é destinado
especificamente a estudantes de baixa renda.
Criado em 2001, o Fies tem o objetivo de facilitar o acesso de
estudantes aos cursos de ensino superior oferecidos por
instituições privadas. Desde 2018, o financiamento é ofertado
em duas modalidades, por meio do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil
(P-Fies).
O primeiro é operado pelo governo federal a juros zero para
estudantes que têm renda familiar de até três salários mínimos
por pessoa; o percentual máximo do valor do curso financiado é
definido de acordo com a renda familiar e os encargos
educacionais cobrados pelas instituições de ensino. Já o PFies funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos
bancos privados participantes, o que implica na cobrança de
juros.
Veto
Na lei sancionada hoje, o presidente Jair Bolsonaro vetou o
dispositivo que permitia a concessão do P-Fies em
complementaridade aos financiamentos pelo Fies, argumentando
que essa permissão estimula a inadimplência dos beneficiários
do programa. Atualmente, a complementaridade é aplicável
somente a cursos autorizados pelo Comitê Gestor do Fies.
O veto ainda será apreciado pelo Congresso Nacional.
Suspensão em vigor
Em maio, o Ministério da Educação anunciou a suspensão do
pagamento de duas a quatro parcelas do Fies, conforme previsto
na Lei nº 13.998/2020. Nesse caso, a medida vale apenas para
os estudantes que estavam em dia com as parcelas até 20 de
março.

Nessa semana, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
abriram os canais para requerer a suspensão.

www.reporteriedoferreira.com.br
Andreia Verdélio/Agência Brasil

Por

Brasil tem 70 mil mortes por
coronavírus e mais de 1,8
milhão de infectados, mostra
consórcio de veículos de
imprensa

País registrou 1.270 óbitos em 24
horas e 1.804.338 infectados; foram
mais
de
45
mil
novos
casos

registrados em um dia.
Por G1
10/07/2020 08h02

Atualizado há 2 horas

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento
da situação da epidemia de coronavírus no Brasil a partir de
dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h
desta sexta-feira (10).
O país registrou 1.270 mortes pela Covid-19 nas últimas 24
horas, chegando ao total de 70.524 óbitos. Com isso, a média
móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.039
por dia, uma variação de 3% em relação aos óbitos registrados
em 14 dias. Em casos confirmados foram 45.235 registrados no
último dia, com o total de 1.804.338 de brasileiros
infectados pelo novo coronavírus.
Ao comparar a curva do Brasil com outros países também
duramente afetados pela doença, especialistas apontam que a
pandemia no país não chegou a um pico e uma queda na
sequência. Em vez desse comportamento, visto em países da
Europa como Reino Unido, Itália e França, os dados mostram que
as mortes seguem estáveis em um platô, com patamar alto na
média de mortes.
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Paraíba registra 1.303 novos
casos
de
Covid-19
neste

sábado; dois óbitos
confirmados em 24h

foram

De acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde
divulgado neste sábado (11), são 60.421 pessoas que já
contraíram a doença, 22.116 que já se recuperaram e 1.250
faleceram.
Até o momento, 178.914 testes para diagnóstico da Covid-19 já
foram realizados. (Foto: Reprodução)
A Paraíba registrou 1.303 novos casos de Covid-19 e 21 óbitos
confirmados desde a última atualização, sendo dois deles
ocorridos nas últimas 24 horas. De acordo com boletim da
Secretaria de Estado da Saúde divulgado neste sábado (11), são
60.421 pessoas que já contraíram a doença, 22.116 que já se
recuperaram e 1.250 faleceram. Até o momento, 178.914 testes
para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.
Confira abaixo os dados do boletim epidemiológico:
Casos Confirmados: 60.421
Casos Descartados: 70.966
Óbitos confirmados: 1.250
Casos recuperados: 22.116
Total de municípios: 218
www.reporteriedoferreira.com.br

O isolamento social não é
fuga da natureza, devido
outra natureza que é a urbana
nesse isolamento
O isolamento social não é fuga
da natureza, devido outra
natureza que é a urbana nesse
isolamento. Pelo contrário o
isolamento social, é a busca
verdadeira pela origem natural
de todas as coisas… Não é a fuga
de si, mas o reencontro.
Infelizmente são tempos difíceis para todos. Estamos
atravessando um momento incerto em que precisamos evitar a rua
e o contato humano para garantir o controle da pandemia do
Coronavírus (Covid-19). Ainda não sabemos quanto tempo isto
irá durar, mas não podemos deixar o medo ocupar nossas mentes.
É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo
chegarão. Enquanto isso, vamos buscar encontrar no nosso lar –
aquele canto que escolhemos como nosso – um conforto e uma
segurança. Vamos ligar para as pessoas que amamos e lembrá-las
constantemente do quanto as admiramos e de como é importante
que todas se cuidem.
Logo tudo isto será passado e fará parte de uma história
vivida pelas nossas gerações. Que façamos dos dias difíceis um
aprendizado sobre a vida e nós mesmos.
Aqui organizamos algumas frases de grandes pensadores e

escrevemos outras mensagens especiais paras esses dias. A
ideia é trazer palavras de conforto para vocês. Força, juntos
vamos passar por isto!
www.reporteriedoferreira.com.br
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Diretora do Hospital Regional
de Cajazeiras, aparece em
lista do auxílio emergencial
Comenta-se no meio político
cajazeirense de
que o ato de
nomeação da advogada Vitória
Holanda, para a direção do
Hospital Regional de Cajazeiras,
seja tornado sem efeito, pelo
fato do nome da mesma aparecer
na relação dos recebedores do auxilio emergencial do Governo
Federal e estar repercutindo negativamente em todo o município
e na região polarizado o que vem provocando um certo desgaste
político, segundo observadores.
Vitória Holanda foi nomeada na última terça feira (07) para a
direção administrativa do HRC (Hospital Regional de
Cajazeiras), e para surpresa de todos o nome da advogada
Vitória Holanda Lima consta na lista de beneficiários do
auxílio emergencial do Governo Federal.
Segundo o Portal da Transparência que disponibiliza os nomes
de todos os recebedores do auxílio, a nova diretora do
hospital regional recebeu a quantia de R$ 600 referente à

primeira parcela do benefício.
A nomeação de Vitória Holanda Lima para a direção do hospital
foi publicada na terça-feira (07), no Diário Oficial do Estado
(DOE). Vitória é filha do vereador cajazeirense Kleber Lima
(Cidadania).
Vitória não
reportagem

havia

se

pronunciado

até

o

fechamento

da

Veja:
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Polemica

Motorista embriagado em alta
velocidade atropela criança e
mulheres na Colinas do Sul
Duas mulheres e uma criança foram vítimas de atropelamento na
noite dessa quarta-feira ( 08 ) na rua principal da Colinas de
Sul do Loteamento Novo Milênio, Perimetral Sul, de João
Pessoa.

O acidente foi presenciado por várias pessoas que se
encontravam no local, as quais prestaram os primeiros socorros
as vítimas e solicitaram ambulância do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU), duas Unidades de Suporte Básico
(USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foram enviadas
para o local.
O parabrisas do veículo envolvido no atropelamento ficou
destruído com o impacto. O condutor, segundo testemunhas,
apresentava sintomas de embriaguez e foi detido pela população
ate a chegada da polícia.Todas as vítimas foram levadas para o
Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena em
João Pessoa, aonde receberam os devidos tratamentos médicos e,
devido ao estado clínico tiveram que ficar em observações, sem
previsão de alta.
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Vereador
Fabiano
Silva
oficializa rompimento com o
grupo do prefeito de Pedras
de Fogo e revela ter sofrido
ameaça – VEJA VÍDEO

O vereador Fabiano Silva, Pedras de Fogo, anunciou nessa
quarta-feira (08), durante sessão, o rompimento com o grupo do
prefeito Dedé Romão, segundo o parlamentar, ele vinha sofrendo
ameaças do irmão do prefeito e diz ainda ter sido traído.

Fabiano Silva diz que o irmão do prefeito mandou um recado por
um amigo, “olha, manda um recado para o teu veradorzinho… ou
ele vem nos ajudar, ou ele se alinhe a mim [sic], ou seja, ou
ele se rebaixe a mim, ou eu… pego uns dois capangas que tenho
lá no Conde e mando dá uma pisa nele, né pra ele morrer não, é
pra quebrar o outro braço”, relatou o parlamentar.
Ele ressalta que chegou ao seu limite, “estou rompido, não
estou com mais ninguém”, o vereador diz que já recebeu ligação
do vice-prefeito e sua irmã, e revela que eles estão apoiando
sua decisão, mas segundo ele, ainda não tomou nenhuma decisão.
Fabiano Silva destaca que em nome de seu pai, irá participar
das eleições deste ano, “pode ter certeza que eu darei mais de
100%”.
Ele lamenta ter precisado chegar a esse ponto [rompimento],
“foi uma questão de honra, não política”.
confira o vídeo na integra
www.reporteriedoferreira.com.br

Publicado

por:

Gerlane

Neto em 08/07/2020 às 09:10

Cartaxo garante que comércio
e shoppings funcionarão na

próxima semana
protocolos

com

novos

(Foto: Reprodução
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), disse, nessa
segunda-feira (6), que se tudo ocorrer dentro do cronograma
elaborado pela gestão, atividades econômicas como shoppings
centers e o comércio de rua poderão voltar a funcionar a
partir da próxima semana.
Cartaxo disse que até o momento não tem ainda essa definição,
mas ressaltou que a retomada será feita de acordo com novos
protocolos.
De acordo com ele, a análise para a tomada da decisão será
feita ao longo da semana e se tudo ocorrer bem, esses setores
serão contemplados na terceira fase do plano de
flexibilização. “Se tudo ocorrer conforme o planejado, vamos
decidir como essas áreas vão retomar, vai depender do esforço
que está sendo feito”, afirmou.

