Ministério Público Federal
investiga 77 pessoas acusadas
de
fraudar
auxílio
emergencial na Paraíba
Estão inclusos nas investigações 11 município, Campina Grande
e Patos, e de outros lugares, incluindo São Paulo. Já os
demais (66)casos estão relacionados aos municípios de
atribuição da unidade do MPF, em João Pessoa.
Ministério
Público
Federal
faz
investigação de denúncias que recebidas
da sociedade civil. Foto- arquivo

A lista com quase 30 mil nomes que receberam o auxílio
emergencial indevidamente aguarda ser distribuída para um dos
gabinetes do Ministério Público Federal (MPF), mas o órgão
está apurando paralelamente representações feitas pela
sociedade civil. As denúncias são referentes a 77 pessoas. Do
total, 11 são de Campina Grande, Patos, e de outros lugares,
incluindo São Paulo. Já os 66 casos estão relacionados aos
municípios de atribuição da unidade do MPF, na Capital.

O procedimento em aberto está no gabinete do procurador da
República, Yordan Delgado, que é o responsável por apurar o
recebimento indevido do auxílio emergencial. Inicialmente,
foram casos referentes a 77 pessoas, sendo dez localidades que
não estão dentro da atribuição do Ministério Público Federal,
em João Pessoa. As denúncias são jovens supostamente de classe
média e classe alta, que teriam feito viagens à Europa, entre
outros. “Falta no entanto afastarmos da hipótese de homônimos,
o que se conseguirá com a resposta às notificações”,
complementou.
Segundo o esses casos foram encaminhados para as unidades do
Ministério Público Federal específicas das áreas onde os casos
aconteceram. O órgão vai analisar cada denúncia e tomar as
providências legais cabíveis, caso se confirmem os ilícitos
apurados.
O procurador Yordan Delgado já despachou, nesse procedimento,
determinando a notificação da Caixa Econômica Federal (CEF) e
das pessoas para responderem um questionário, buscando o
ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
As denúncias acima não foram encaminhadas pela Controladoria
Geral da União (CGU), “mas fruto de algumas representações de
pessoas particulares”. A lista chegou e aguarda ser
distribuída para um dos gabinetes dos procuradores para serem
apuradas.

Suspeitos de manterem animais
silvestres em cativeiros são

presos pela PC no Sertão
Um homem foi preso e conduzido à Delegacia de Piancó, no
Sertão do Estado, por manter aves em cativeiro em seu
estabelecimento comercial. Ele informou à Polícia que tem
autorização para criar sete aves, mas mantinha 35 animais
presos em gaiolas de espécies variadas.
Segundo o delegado Carlos Seabra, da Delegacia Seccional de
Itaporanga, “Policiais civis do Grupo Tático Especial da 17ª
DSPC e policiais da delegacia de Piancó receberam uma denúncia
anônima que um borracheiro teria diversas aves em cativeiro.
Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram diversas
aves presas em gaiolas e sem autorização do órgão competente”,
disse.
“O borracheiro afirma ter autorização apenas para criar as
seguintes aves: três sabiás laranjeiras, dois chofreus, um
azulão fêmea e uma sabiá branca. As demais estão em cativeiro
de forma irregular”, afirmou.
Ele disse ainda que policiais da 3ª Cia. Ambiental de Patos
foram até a cidade de Piancó, onde fizeram a apreensão das
aves e das gaiolas. “As aves ficarão em um viveiro até
aprenderem a viver na natureza, em seguida serão soltas em uma
reserva particular de proteção natural”, concluiu.
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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.
VEJA VÍDEO
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Homem é preso em Princesa
Isabel suspeito de homicídio
ocorrido na cidade de Manaíra
Um homem foi preso nesta quartafeira, 8, em Princesa Isabel,
suspeito de ter sido o autor de
um assassinato ocorrido na
cidade de Manaíra no dia 13 de
junho deste ano. Segundo o
delegado Cristiano Jaques, a
prisão se deu após investigações
realizadas pela Polícia Civil de
Princesa Isabel (16ªDRPC).
O crime chocou a cidade e aconteceu por volta das 21h00 do dia
13 de junho, nas proximidades do Samu de Manaíra, de forma
brutal e com golpes de facão. A vítima foi Cícero Hélio
Pereira Duarte.
“O acusado foi submetido a exame médico e encaminhado para a
Cadeia Pública de Princesa Isabel. A prisão se deu em
cumprimento a Mandado de Prisão Temporária expedido pela
Comarca …
[16:03, 08/07/2020] Ssp Augusto Magalhães Assessoria: Polícia
Civil prende homem em Conceição suspeito de ter praticado
homicídio na cidade de Ibiara

A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Conceição,
sertão do Estado, deu cumprimento na manhã desta quarta-feira,
8, a Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 69 anos,
pelo crime de homicídio qualificado.
Segundo o delegado Carlos Seabra, da Delegacia Seccional em
Itabaiana, o fato ocorreu no dia 14 de abril de 2020 na cidade
de Ibiara/PB, tendo como vítima a pessoa de Leonildo Vieira,
residente no mesmo município. “O suspeito foi conduzido à
Cadeia Pública local onde ficará à disposição da justiça”,
concluiu.
A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo
qualquer tipo de denúncia pelo número 197. A ligação é
gratuita e é garantido o…
www.reporteriedoferreira.com.br

Polícia Civil intensifica
ações e efetua várias prisões
em Esperança e na região do
Brejo

Nas últimas 48 horas a Polícia Civil da Paraíba, através da
Delegacia Seccional de Esperança, vem realizando uma série de
prisões e apreensão de drogas na região. Em um dos casos, na
segunda-feira, 6, a equipe coordenada pelo delegado Cristiano
Santana conseguiu localizar a droga enterrada em local de
difícil acesso e prender um homem de 39 anos de idade.
Segundo o delegado, a prisão aconteceu no bairro Usina e no
local havia dois muros altos, e entre eles, um saco plástico
enterrada escondia a droga. “Mais um ponto de venda de drogas
foii desarticulado na cidade de Esperança. Além de um tablete
inteiro de maconha, outra parte da droga foi encontrada
dividida em sacos plásticos. Também conseguimos aprender uma
balança de precisão e dinheiro. O homem, que já vinha sendo
investigado há quatro meses, foi preso em flagrante”, disse
Cristiano Santana.

As ações continuaram na terça-feira, 7, quando foram
intensificadas ações visando ao cumprimento de mandados de
prisão em aberto por práticas de Violência Doméstica e Roubos
na região do Brejo.
Ontem foi preso Esperança um homem de 35 anos em cumprimento a
um mandado de prisão preventiva decorrente da prática de
Violência Doméstica, expedido pela Comarca local. O agressor
encontrava-se foragido desde 2015.
“Já no município de Alagoa Nova foi dado cumprimento na tarde
de ontem, um mandado de prisão em sentença condenatória
definitiva, por crime de Roubo. O preso, que tem 30 anos, é
natural de Alagoa Nova e integrava uma associação criminosa
especializada no furto/roubo de automóveis. Desde segundafeira estamos com as equipes nas ruas cumprindo mandados em
aberto”, concluiu o delegado.
A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo
denúncias através do número 197. A ligação é gratuita e
identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo.

Polícia Militar resgata cobra
de 3 metros que apareceu em
bairro de João Pessoa.
O Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) resgatou uma cobra de
três metros de comprimento que apareceu em um terreno, nesta
terça-feira (7), no bairro Portal do Sol, na capital da
Paraíba. O animal foi encontrado por um trabalhador que

limpava o mato e acionou a PM.

A serpente, que é da espécie jiboia (Boa Constrictor), tinha
engolido um cachorro e estava em seu processo digestivo. O
processo de alimentação do animal acontece matando a presa por
asfixia, quebrando os seus ossos e a ingerindo em seguida,
passando vários dias para fazer a digestão.
Esta foi a terceira cobra resgatada pelo BPAmb nas últimas 72
horas, na Paraíba. Foi uma nessa segunda-feira (6), de 1,5
metro, que apareceu em uma mata, no bairro do Cristo, em João
Pessoa. E uma no último domingo (5), de mesma espécie e
comprimento, que estava enroscada em um carro estacionado, às
margens do açude Jatobá, na cidade de Patos.
O porta-voz do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), tenente
Wellington Aragão, alerta para os cuidados que as pessoas
devem ter ao encontrar um animal como esse, principalmente
nesse período de variação de clima, quando os casos tendem a
aumentar. “Nesse período de mudança de clima, com chuvas
fortes em um dia e sol no dia seguinte, é comum o aparecimento
dos chamados animais de sangue frio, que são aqueles que não
são capazes de regular a temperatura de seu próprio corpo, a
exemplo de serpentes e jacarés. Ao se deparar com esses
animais, é importante acionar o Batalhão de Polícia Ambiental,
ficar tendo só o contato visual e jamais tentar pegar, pois
isso traz sérios riscos”, disse.
O acionamento das equipes para resgatar os animais deve ser
feito pelo 190. A cobra resgatada nesta terça-feira (7) foi
solta na mata do Planalto na cidade de Santa Rita.
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Comando
do
Batalhão
de
Polícia Ambiental enaltece e
agradece o empenho de seus
auxiliares
Ao tempo em que apresentamos os
resultados do primeiro semestre
do ano de 2020, o Comando do
Batalhão de Polícia Ambiental,
agradece por poder contar com
todo empenho e dedicação dos
Policiais Militares do BPAmb do
litoral ao sertão.
Mesmo diante de todo cenário
mundial de pandemia, cuidados e
dificuldades, conseguimos com o
comprometimento
e
profissionalismo de todos os militares, através do trabalho e
determinação, continuar firmes na missão de servir a população
e o meio ambiente.
Os resultados positivos são a maior prova de que demos o nosso
melhor! Restando-nos a sensação e sentimento de dever cumprido
e a vontade de continuar desempenhando nossas atividades.
Parabéns à todos que fazem o Batalhão de Polícia Ambiental!
POLICIAIS MILITARES DO GRUPO TÁTICO AMBIENTAL APREENDEM QUATRO
ARMAS DE FOGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PB

Na noite do último domingo (05), Policiais Militares do Grupo
Tático Ambiental – GTAM apreenderam quatro armas de fogo e um
bornal com apetrechos e material de recarga.
Durante operação de fiscalização no município de Santa Rita,
nas proximidades da Mata de Jacaraúna, a guarnição se deparou
com um grupo de pessoas praticando atividade de caça sem a
devida autorização. Ao perceberem a presença dos policiais, os
indivíduos empreenderam fuga em direção a vegetação deixando
no local quatro espingardas e apetrechos de caça, foram
realizadas diligências, porém os suspeitos não foram
localizados. O armamento e material foram apreendidos e
levados à Central …

Batalhão de Polícia Ambiental
realiza resgate de uma serpente no
município de Patos – PB
Na tarde do último domingo (05), policiais militares da 3º
Companhia de Policiamento Ambiental foram acionados para
realizar o resgate de uma serpente de grande porte no
município de Patos – PB.
O réptil da espécie Jibóia ( Boa constrictor ), de
aproximadamente 1,5 metros, estava preso às ferragens de um
automóvel estacionado na frente de uma residência localizada
às margens do Açude Jatobá.
Após a captura, o animal foi encaminhado à triagem, onde foi

verificado seu estado geral, e logo após, foi devolvido à seu
habitat natural.
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Polícia prende dois irmãos
por tráfico de drogas em
Guarabira

A equipe
Civil da
Facciolo,
drogas na

plantonista da 8ª Delegacia Seccional de Polícia
Paraíba, sob a coordenação do delegado Fábio
prendeu neste domingo, 5, dois homens e apreendeu
cidade de Guarabira, região do brejo.

“Após receberem informações sobre tráfico de drogas na cidade
de Guarabira, nos bairros santa Terezinha e frei Damião, os
policiais conseguiram prender dois irmãos que estavam
comercializando drogas ilícitas em suas residências e

apreenderam drogas e materiais para fracionamento, e balanças
digitais”, informou o delegado seccional de Guarabira, Felipe
Castellar.
Ao chegar ao local a equipe encontrou parte da droga enterrada
no quintal da residência e outra com os suspeitos para
comercialização. Ambos foram autuados por tráfico ilícito de
entorpecentes e encaminhados para o presídio padrão de
Guarabira.
A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo
denúncias através do número 197. A ligação é gratuita e
identidade do denunciante ou da denunciante é mantida sob
absoluto sigilo.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Pai e filho levam tiros no
bairro do Cristo,em JP,filho
morreu-VEJA VÍDEO
Jovem morreu ainda no local. Pai foi socorrido ao Hospital de
Emergência e Trauma da cidade.

Crime registrado no bairro do Cristo, em João Pesso Foto:
whatsapp

Pai e filho foram vítimas de disparos de arma de fogo no fim
da noite deste domingo (5). O caso foi registrado em um posto
de gasolina na avenida presidente Ranieri Mazzilli, no bairro
do Cristo Redentor, em João Pessoa.
Segundo informações de testemunhas, ambos estavam dentro de um
veículo quando o crime aconteceu. O filho não resistiu e
morreu ainda no local. A identificação não havia sido
confirmada até a última atuação desta matéria.
O pai foi socorrido ao hospital de Emergência e Trauma por
equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O ataque teria iniciado ainda no bairro do Rangel. Ao buscar
abrigo no posto, o pai informou ao frentista sobre o estado de
saúde do filho. Na sequência, o Samu foi acionado.
O ataque teria iniciado ainda no bairro do Rangel. Ao buscar
abrigo no posto, o pai informou ao frentista sobre o estado de
saúde do filho. Na sequência, o Samu foi acionado.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Popular é assassinado com
vários tiros na Comunidade
Carrapeta em Lucena Pb

Um bárbaro assassinato aconteceu no inicio de tarde deste
domingo,05 na Cidade de Luena, região metropolitana de João
Pessoa .
Um popular identificado por Valtinho, foi assassinado com
tiros, fato ocorrido na Comunidade da Carrapeta na cidade de
Lucena.

Segundo a polícia, a vítima encontrava-se conversando com

amigos momento em que os criminosos chegaram e sem qualquer
discussão passaram a efetuar os disparos que culminaram com a
morte da inditosa vítima. 0s criminosos se evadiram tomando
paradeiro ignorado pela policia.
As investigações por parte da polícia já foram iniciadas,
várias pessoas que presenciaram ao crime não querem falar,
reinando a lei do silêncio o que dificulta o trabalho da
polícia.
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