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Conceição em Foco
George Luís  - 3453-2134

A  matemática das
tragédias provocadas pelos
acidentes de carro e moto continua
assustando a população regional.
Nesse último ano, pelo menos 18
pessoas morreram nas estradas do
Vale vítimas de acidentes, a maior
parte delas jovens alcoolizados.

 Mas, especialmente em
Itaporanga, esses números são
ainda mais preocupantes.
Somente no período de 14 dias,
de 16 a 30 de dezembro, foram
pelo menos cinco acidentes
envolvendo itaporanguenses, três
dos quais resultaram em dois
jovens mortos e pelo menos cinco
feridos, dois deles com gravidade.

O mais recente acidente
ocorreu na manhã do sábado, 30
de dezembro. Cinco jovens
itaporanguenses vinham de
Diamante em um Fiat Uno, que
capotou  várias vezes e saiu da pista,
matando um jovem, deixando três
feridos levemente e um com lesões
mais graves, embora já esteja
melhor e não corra mais perigo de
morte.

  Agricultor salvou esposa
   antes de ser atingido

Duas semanas depois da
morte acidental do agricultor
Francisco Timóteo da Silva, de 26
anos, a família da vítima ainda está
inconformada com o fato, ocorrido
no começo da noite do sábado, 16
de dezembro na PB-361, trecho do
sítio Vaca Morta, município de
Itaporanga.

O agricultor e sua mulher,
Cleidiana, de 18 anos, vinham do
sítio Jenipapo em uma carroça de
burro pela rodovia com destino ao
sítio Malhada Grande, onde
residiam, quando, subitamente,
foram abalroados por um carro
Van, de placa MMO 4415/PB, que
era conduzido pelo seu
proprietário, o motorista Cícero
Ferreira da Silva, de 47 anos, que,
após o acidente, abandonou o
veículo e foragiu, mas apresentou-
se à polícia na terça-feira, 19 de
dezembro, e está respondendo em
liberdade ao processo por
homicídio culposo (sem intenção).

O impacto foi tão violento
que Francisco foi alçado por cima
do carro e teve morte imediata, e a
mulher com quem ele vivia
maritalmente há um ano, teve
apenas escoriações leves. A
carroça em que eles trafegavam
ficou totalmente destruída, mas o
animal que a arrastava saiu ileso.

Ouvida pela delegada
Karina, que substitui o dr. Pedro
Viana, que está em férias, a mulher
da vítima afirmou que a Van vinha
em alta velocidade e tentou
ultrapassar a carroça, mas foi
surpreendida por um caminhão da
empresa Frigotil que vinha em
sentido contrário.

E para não colidir
frontalmente com o carro, o
motorista da Van, segundo a
mulher, jogou o veículo contra a
carroça, provocando o acidente.
Ela conta ainda que só não morreu
também porque o marido, em um
instante de reflexo, antes de ser
atingido, a empurrou repentinamente
para fora da carroça, que rodopiou
por segundos na pista, atingindo
um veículo Gol que passava pelo
local.

Cleidiana revelou ainda
que o motorista atropelador não

Mais 3 acidentes e outros 2 jovens mortos.
Números trágicos que não param de crescer

prestou socorro à vitima, o que foi
feito por populares que passavam
pelo local. O casal estava junto há
um ano e não tinha filho.
            versão do acusado

Cícero Ferreira vinha de
Diamante com destino ao conjunto
Chagas Soares, onde reside e disse
à drª Karina que não foi culpado
pelo acidente, já que, conforme
argumentou, a carroça trafegava à
noite e sem sinalização. Ele nega
que estivesse em alta velocidade e
afirma ter tentado prestar socorro
às vítimas, o que teria sido
recusado, informação que não foi
confirmada por testemunhas.

     Saúde de odontólogo
    ainda inspira cuidados

Poucas horas depois do
atropelamento do agricultor, mais
uma ocorrência: na manhã do
domingo, 17 de dezembro, mais um
acidente e este a 300 metros do
ocorrido na véspera. O odontólogo
Washington  Tolentino Lemos, de
27 anos,  vinha de Conceição com
destino a Itaporanga, onde reside.

Ele viajava sozinho em
seu carro, e em uma curva do sítio
Vaca Morta perdeu o controle do
veículo, que saiu da estrada e
chocou-se contra uma pedra. A
colisão deixou o odontólogo ferido
e inconsciente.

Minutos depois do
acidente, ele foi socorrido por
motoristas que passavam pela
estrada. Recebeu os primeiros
cuidados no hospital de Itaporanga
e, em seguida, foi transferido para o
Antônio Targino, em Campina
Grande, onde permanece internado,
mas seu estado de saúde é
considerado bom e ele deve deixar
a UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) nas próximas horas.

       Jovem perde a vida
       ao retornar para casa

O estudante de direito
Ronaldo Pereira Jerônimo, de 28
anos, retornava da cidade de
Diamante na manhã do penúltimo
dia do ano. Ele vinha em um Fiat
Uno, que era dirigido pelo seu
irmão, José Jerônimo Ricarte
Júnior, e de propriedade de sua
mãe, a comerciante itaporanguense
Odete Pereira.

No carro, além dos
irmãos Júnior, Renato e Ronaldo,
vinham mais dois jovens, mas
apenas um deles, Damião Ferreira,
feriu-se com maior gravidade,
embora já não corra perigo de morte.

Por volta da 5h, quando
já saía da cidade de Boa Ventura
com destino a Itaporanga, trecho
da PB-361, nas proximidades da
fazenda Raimundo, o carro,
conforme testemunhas,  foi desviar
de um animal e bateu violentamente
no meio-fio, estourando um dos
pneus dianteiros, o que,
supostamente, provocou o
capotamento.

Ronaldo teve morte
imediata ao ser ferido gravemente
na cabeça.  Ele era separado,
tinha uma filha de três anos e
morava com a mãe na Avenida
Deputado Soares Madruga,
centro de Itaporanga.

O estudante cursava
direito em uma faculdade de
Patos,  e teve o mesmo destino
do pai, o funcionário público José
Jerônimo, também morto
acidentalmente.

O Fiat Uno capotou várias vezes e Ronaldo teve morte imediata

O carro em que Tony de Vitor, como era mais conhecido, viajava ficou
parcialmente destruído, mas o odontólogo recupera-se bem das lesões

O jovem agricultor
Francisco Timóteo da

Silva, de 26 anos,
morreu ao ter a

carroça de burro em
que viajava com a

esposa abalroada por
um veículo Van, que

trafegava com
destino a Itapornaga

Os proprietários de
imóveis comerciais e residenciais
de Itaporanga receberam um
presente nada agradável no final
do ano. A surpresa veio com o
carnê do IPTU (Imposto
Patrimonial e Territorial Urbano).

O aumento, em alguns
imóveis, chegou a 1000% (mil por
cento). Isso foi ocasionado pela
entrada em vigor, o ano passado,
do novo Código Tributário do
Município, criado pela atual
gestão e aprovado pela Câmara
Municipal em dezembro de 2005.

O código tributário,
instituído pela Lei Complementar
nº 11, de 30 de dezembro  de 2005,
aumentou a alíquota de cálculo
do IPTU. Os imóveis com valor
entre 10 e 20 mil reais passaram a
contribuir com 0,4%. Já os com
valor a partir de 20 e até 30 mil
reais, o imposto foi estipulado em
0,5%; enquanto que os prédios
avaliados em mais de 30 mil reais
passaram a pagar 0,7%.

Mas o aumento da
alíquota não é única causa do
expressivo reajuste do IPTU. A
reavaliação do valor de terrenos
e imóveis urbanos de Itaporanga
feita pela prefeitura o ano
passado também contribuiu.
Residências que, por exemplo,

Itaporanga: IPTU aumenta até
1000% e desagrada moradores

custavam 15 mil reais foram
reavaliadas em 22 mil, e,
conseqüentemente, tiveram
aumento em seu IPTU.

As isenções
De acordo com o novo

código, não pagam o imposto os
donos de residências que
tenham até 70 m2. Também estão
isentos os imóveis residenciais
de pessoas com mais de 60 anos
e deficientes físicas ou de
indivíduos aposentados por
invalidez e cuja renda familiar
não ultrapasse três salários
mínimos.

A nova lei acabou com
a isenção para as residências
localizadas na periferia da
cidade, que não pagavam IPTU
durante a vigência do código
anterior, criado na gestão Zé
Silvino.

O setor tributário da
prefeitura argumenta que o valor
do IPTU estava defasado e há
anos não tinha qualquer
reajuste. O setor comenta ainda
que os imóveis urbanos de
Itaporanga estavam
subavaliados, ou seja, com valor
abaixo do mercado e “foi
necessária a atualização dos
preços imobiliários da cidade”.

Mais três homens foram
alvo da Lei Maria da Penha na região
e dois deles estão  recolhidos à cadeia.

Em São José de Caiana,
Salviano Ferreira dos Santos, de 24
anos, foi preso em flagrante minutos
depois de espancar sua mulher,
Francisca Edna dos Santos Henrique,
de 26. O fato ocorreu na manhã do
domingo, 17 de dezembro, no sítio
Deserto, onde o casal residia.

Francisca discutiu com o
marido por ciúme e foi agredida
violentamente por ele. Depois de
espancá-la a socos e pontapés,
Salviano armou-se de um revólver sem
munição e ainda aplicou-lhe várias
coronhadas, ferindo-a no rosto e
pescoço.

Em Coremas, Valderi
Henrique Sampaio, de 25 anos,
agrediu fisicamente a amante,
Francisca da Silva, de 15 anos, durante
uma bebedeira no Rio Turbina, por
volta das 16h do sábado, 23 de
dezembro.

E, mesmo depois da

Três são enquadrados
na Lei Maria da Penha

agressão, voltaram para casa juntos.
Ao chegar na residência, localizada
na Rua Raimundo Luiz, bairro
Pombalzinho, Valderi voltou a
espancar a mulher. Mas a polícia foi
acionada e o agressor preso em
flagrante e recolhido à cadeia local.

Já na cidade de Pedra
Branca, a dona de casa Janeide Leite
Felismino, de 26 anos, foi agredida a
socos em via pública pelo próprio
marido, Damião Pereira de Lacerda,
conhecido por Aurelinho. O fato
ocorreu na noite de 25 de dezembro,
segunda-feira, Dia de Natal, mas,
somente na manhã da terça, Janeide
procurou a delegacia para denunciar
a agressão. Por ter livrado o flagrante,
o acusado vai responder ao processo
em liberdade.

A Lei Maria da Penha,
entrou em vigor recentemente e foi
criada com o objetivo de punir com
maior rigor os acusados de agressão
contra mulheres, que podem sofrer
uma pena de até três anos de
detenção.

O marchante Marcos de
Piedade, de 19 anos, e o auxiliar de
mecânico Eduardo Fernandes
Ferreira, de 20, podem ser indiciados
por homicídio culposo (sem
intenção).  Eram eles quem conduziam
as motos que se chocaram
lateralmente, provocando a morte do
agricultor Suélio Alves da Silva, de 20
anos, solteiro e que residia no sítio
Laga Mar, município aguiaense.

Eles vinham de uma festa
em Igaracy na madrugada do domingo,
17 de dezembro, e em determinado
trecho da estrada iniciaram um racha
para saber quem chegaria primeiro à
cidade, mas quando se aproximavam
da entrada de Aguiar as duas motos
emparelharam-se, ocorrendo o choque
entre os dois veículos.

Durante o tombo, Suélio
ficou gravemente ferido. Ele vinha na
garupa da moto que era conduzida por
Eduardo, que teve apenas ferimentos
leves, assim também como Marcos.

Aguiar: dois devem ser indiciados
por morte acidental de agricultor

O agricultor chegou a ser
socorrido para o hospital da cidade e
depois transferido para Piancó, mas
não resistiu aos ferimentos.

Um inquérito foi aberto
pelo dr. Antônio Gonçalves, delegado
do município, para apurar as
circunstâncias do fato e a
responsabilidade de Marcos e
Eduardo no caso. O primeiro guiava
sua própria moto; já o segundo
conduzia uma motocicleta que havia
sido emprestada a ele por um amigo.

De acordo com o cabo
Gonçalves, comandante do
Destacamento local, os dois
condutores das motos não são
habilitados e apresentavam fortes
sintomas de embriaguez na ocasião
do acidente, e um deles já tem
passagem pela polícia: Marcos de
Piedade é um dos acusados do
latrocínio contra o comerciante
itaporanguense Francivaldo de Caldas,
fato ocorrido em março deste ano.

Meus caros amigos leitores, estou de férias e, neste momento,
estou a caminho de São Paulo. Daqui da cidade de Medina, Norte de Minas
Gerais, cidade cercada por serras verdes, cachoeiras e grande produtora de
granito, envio a minha mensagem de encorajamento as famílias do Vale do
Piancó, em texto extraído do livro do grande escritor Içam Tiba, que diz:
“Podemos aprender lições interessantes observando os gansos selvagens,
como diz o comunicador e radialista Alexandre Rangel no seu livro ‘O que
podemos aprender com os gansos’. Eles voam  formando um V, que é a
melhor maneira de se vencer a resistência  do ar.

Desse modo, o bando inteiro tem  um desempenho 71%  melhor
do teria se cada ganso voasse sozinho. O líder fica no vértice do V.É, o que
precisa fazer uma força maior para  quebrar a resistência  do ar e se cansa
mais depressa.

Os demais ficam atrás, abrindo o ângulo  do  V, e grasnam para
encorajar os da frente. Quando o líder se cansa, ele passa para trás e,
imediatamente, o outro menos cansado assume o seu lugar. E assim o vôo
continua. Se um deles adoece, dois gansos abandonam a formação e seguem
o companheiro para ajudá-lo e protegê-lo. Não o deixam sozinho. Ficam ali
até que esteja apto a voar de novo no bando seguinte.

Só depois  eles levantam vôo  e se  integram a formação em  V
de origem ou a outro bando qualquer. O rendimento do bando não cai  mesmo
na troca  dos líderes . Eles compartilham uma direção comum e predomina o
instituto de comunidade  sobre o individualismo. Eles se ajudam  mutuamente
nos momentos difíceis. Revezam-se  na liderança  e se beneficiam  todos de
serem liderados. Esses conceitos podem e devem ser aplicados à família . A
família é uma equipe que deve ser defendida por todos.

Finalizando, desejo a todas as famílias do meu querido Vale um
ano novo de muita paz. Que Deus esteja presente todos os dias  em todo os
lares. Um abraço a todos.

Feliz 2007

As secretarias municipais
de Ação Social e Saúde de Itaporanga
criaram o projeto “Saúde e Cidadania
no Campo” que, de forma voluntária,
e com o apoio logístico da Prefeitura,
visa atender comunidades rurais com
diversos serviços de saúde e cidadania.

A primeira etapa do projeto
foi realizada no dia 17 de dezembro
passado no sítio  Cravoeiro, atendendo
inicialmente essa comunidade rural e
mais cinco sítios adjacentes:
Castanheiro, Logradouro, Riacho da
Onça, Araçás e Exu também foram
beneficiadas.

Graças ao projeto, os
agricultores dessas comunidades
puderam tirar seus documentos
pessoais gratuitamente e receber
assistência médica, psicológica,  jurídica
e previdenciária.

E puderam usufluir de outros
serviços médico e social, a exemplo de
teste de glicemia, verificação de pressão
arterial, aplicação de flúor, cadastro
do programa Bolsa-Família, corte de
cabelo, exposição de vídeos educativos

e palestras.
O médico Jaildes Felismino,

um dos voluntários do projeto, diz que
mais de trezentas pessoas foram
atendidas e faz um o balanço positivo
dessa primeira etapa.  Ele citou que as
comunidades rurais necessitavam
desse tipo de iniciativa e como
complemento do seu trabalho está
dando plantão, voluntariamente, nas
quintas-feiras no posto de saúde da
Bela Vista.

Na Saúde, por exemplo, o
médico diz que “os PSF (Programas
de Saúde Familiar) estão em sua maioria
localizados na cidade e, em razão disso,
as comunidades rurais ficam um pouco
desassistidas, daí a importância desse
trabalho”.

Os secretários José Martins
e Érickson Felismino, da Ação Social e
Saúde, respectivamente, também
ficaram satisfeitos com o resultado e
afirmam que o projeto “Saúde e Cidadania
no Campo” terá continuidade este ano e
atenderão, prioritariamente, as
comunidades mais necessitadas.

Itaporanga: secretarias de Saúde e
 Ação Social beneficiam zona rural

As duas Varas da Comarca
de Itaporanga já acumulam 6.208
processos. Proporcionalmente, na
Paraíba, a Justiça local é uma das que
têm o maior número de casos à
espera de solução jurídica.

Somente na 2ª Vara são
mais de 3,4 mil processos ativos. E a
explicação para tanto trabalho
acumulado é a falta de gente para
trabalhar. São apenas dois
serventuários quando deveriam
existir pelo menos cinco.

Um outro problema da 2ª
Vara é a falta constante de juiz. Há
meses a Vara vem sendo ocupada por
juízes substitutos e que quase não
têm tempo para o trabalho na
comarca itaporanguense, que
responde por sete municípios.

Em dezembro foi nomeada
a drª Ivanoska Maria Esperia da Silva

Justiça de Itaporanga já
acumula 6,2 mil processos

para a 2ª Vara. E ela já tomou posse,
mas deverá entrar de férias este mês
e só assumir o cargo em fevereiro.

Para tentar diminuir a
quantidade processual, a 2ª Vara foi
beneficiada com o Mutirão da Justiça
Atualizada. De 27 de novembro a 1º
de dezembro, cinco juízes e três
promotores concentraram esforços e
conseguiram resolver dezenas de
casos, mas nada expressivo diante da
montanha de processos à espera de
julgamento.

O Mutirão é uma iniciativa
do Tribunal de Justiça do Estado com
o intuito de garantir celeridade às
decisões judiciais.

Desde o dia 20 de
dezembro, o judiciário paraibano está
em recesso. Juízes e serventuários só
devem voltar ao trabalho a partir do
próximo dia oito.

Nas duas últimas semanas
de 2006, algumas pessoas,
principalmente comerciantes,
procuraram a delegacia de Itaporanga
para denunciar que tinham sido
lesadas com dinheiro falso,
especialmente notas de 50 reais.

Algumas das vítimas
identificaram as cédulas falsas e
entregaram-nas a polícia; outras só
foram perceber o golpe quando
perceberam que o dinheiro
depositado não tinha sido
compensado pelo banco, que
apreendeu o dinheiro inválido.

Algumas das pessoas
lesadas em Itaporanga disseram na
delegacia que tinham recebido o
dinheiro falso dos Correios e da casa
lotérica locais, mas essas instituições
negam, com veemência, que as cédulas
fraudulentas tenham saído dos seus
cofres.

Em outros municípios do
Vale também houve registro de
dinheiro falso. Em Boa Ventura, por
exemplo, uma comerciante local por
pouco não foi lesada. Ela percebeu
que a nota de 50 reais que um homem
tentava passar no seu comércio era
falsa e acionou o Destacamento local
da PM, comandado pelo sargento

Agnaldo.
Damião José da Silva

Teixeira, de 35 anos, tentava comprar
um cadeado para trocar o dinheiro
falso. Ele foi encontrado pela PM em
um bar do conjunto Arsênio Alves,
mas a nota tinha sido rasgada e posta
em uma lata de lixo.

No entanto, a PM
conseguiu recuperar a cédula e deteve
Damião Teixeira e também o dono do
bar, Espedito Rabelo.

Em depoimento à polícia,
Damião disse que tinha recebido a
nota de um homem chamado
Sebastião Gonçalves da Silva, que
também foi localizado pelos policiais
militares e confessou ter trazido o
dinheiro de São Paulo, de onde havia
chegado recentemente.

A cédula foi entregue à
Polícia Federal, que está investigando
o derrame de dinheiro falso na região.
Já os três homens foram ouvidos e,
em seguida, liberados. Eles foram
indiciados pela PF por colocar em
circulação da moeda falsa, mas estão
respondendo ao processo em
liberdade.

 Se for provado que agiram
de má fé, eles podem ser condenados
a uma pena de até 12 anos de reclusão.

PF investiga derrame de
dinheiro falso na região


