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U m agricultor foi pre-
so pela Polícia Fede-
ral de Pernambuco

transportando 10 quilos de
maconha de Arcoverde, no
Sertão, para o Recife. Severi-
no dos Ramos Andrade Lima,
42 anos, foi abordado, sexta-
feira à tarde, durante um blo-
queio na BR-232, no municí-
pio de São Caetano, no Agres-
te do Estado. A droga estava
escondida no forro da lateral
traseira do veículo que ele di-
rigia, um Celta prata.
Amaconha estava prensada

em dois tabletes. Cães fareja-
dores perceberam a existên-
cia da droga. Ao vistoriarem o
carro, os policiais federais en-
contraram o entorpecente. Se-
verino confessou o crime e dis-
se que aceitou levar a maco-
nha porque era aposentado e
estava passando por dificulda-
des financeiras. Não infor-
mou, entretanto, onde deixa-
ria a droga nem quem a rece-
beria.
Ele já havia sido preso em

2005 em Garanhuns, também
no Agreste pernambucano.
Ele estava com 20 quilos da
droga. Na época, cumpriu
três anos de prisão em Arco-
verde, a 254 quilômetros da
capital pernambucana.
Desta vez, após ser autuado

em flagrante por tráfico de
drogas (pena de 5 a 15 anos de
reclusão), Severino dos Ra-
mos Andrade Lima foi enca-
minhado para o Presídio Pláci-
do de Souza, emCaruaru, tam-
bém no Agreste do Estado.
Segundo a Polícia Federal,

essa é a terceira apreensão de
maconha realizada este ano.

Até ontem foram recolhidos
401 quilos da droga, com qua-
tro pessoas presas. Amaior de-
las ocorreu no dia 23 de feve-
reiro, quando a Polícia Fede-
ral encontrou 380 quilos es-
condidos emuma caminhone-
te. Dois homens que traziam
o entorpecente do Estado de
Mato Grosso (Centro-Oeste
do Brasil) para a capital per-
nambucana foram presos no
bairro de Prazeres, Jaboatão
dos Guararapes, na Região
Metropolitana do Recife. Fo-
ram presos Everaldo da Silva
de Faria, 30 anos, e Helio Fer-
reira Correia, 38. Com os acu-
sados, além da droga, foram
encontrados quatro celulares
e a quantia de R$ 550.
A droga estava escondida

no lastro da carroceria da ca-
minhonete e encoberta por
pó de café, para disfarçar o
forte odor da maconha. Os
dois acusados foram encami-
nhados ao Cotel, em Abreu e
Lima.

cidades

Agricultor é preso
com 10 kg de droga

Crime ocorreu
na zona rural do

município de
Ferreiros, na

Zona daMata.
Um bandido foi

preso e dois
estão foragidos

Maria Lins (esposa), filhos, genro, netos, irmãs, sobrinhos e
respectivas famílias convidam os parentes e amigos para a
missa de sétimo dia do seu querido MILTON LINS, a ser
celebrada no dia 16 de março de 2015, às 19h30, na Igreja
de Nossa Senhora da Piedade, na Rua do Lima 211, Santo
Amaro. Agradecemos, desde já, a presença de todos.

Entorpecente,
prensado em
dois tabletes,
estava sendo

transportado de
Arcoverde, no
Sertão, para

o Recife
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APREENSÃOMaconha estava no forro lateral do carro

Policial morre em perseguição
U maperseguição poli-

cial a três homens
suspeitos de portar

armas de fogo terminou com
amorte de um soldado da Po-
lícia Militar. O crime ocorreu
na área de um canavial do
município de Ferreiros, na
Zona daMata Norte pernam-
bucana, por volta das 21h30
de sábado. Um criminoso foi
preso, mas dois continuavam
foragidos até a noite de on-
tem.
Segundo a assessoria de co-

municação da Polícia Militar,
um trio de policiais de moto,
da Rocam, tentou abordar
três suspeitos em um Gol
branco de placa KGS 4846,
na subida do Alto Santa Tere-
zinha, em Timbaúba, Mata
Norte do Estado. Omotorista
jogou o carro contra a moto,
provocando a queda do solda-
do Tavares Lira, que fraturou

o punho esquerdo e foi leva-
do para o Hospital Getúlio
Vargas (HGV), no bairro do
Cordeiro, Zona Oeste do Re-
cife.
Cinco quilômetros depois,

já no canavial de Ferreiros, o
soldado Newton Carlos de
Andrade Lima alcançou os
suspeitos, mas foi atropelado
pelo veículo. De acordo com
nota divulgada pelo Coman-
do da PolíciaMilitar, os crimi-
nosos ainda passaram por ci-
ma damoto do PM, que ficou
presa nas ferragens do veícu-
lo, abandonado no local do
crime.
Na madrugada de ontem,

policiais militares consegui-
ram prender, ainda no cana-
vial, Marcelo Lopes da Silva
Júnior, 22 anos. Ele confes-
sou participação no homicí-
dio. O motorista do carro foi
identificado como umex-pre-

sidiário, mas continua foragi-
do, assim como o terceiro cri-
minoso. As diligências para
tentar capturar a dupla fo-
ram intensificadas.

LAMENTO
O comando-geral da Polí-

cia Militar divulgou uma no-
ta, lamentando a perda do po-
licial, e decretou luto oficial
de três dias em todas as uni-
dades.
O soldado Newton Carlos

de Andrade Lima tinha 32
anos e estava servindo na Po-
lícia Militar há nove. Ele era
lotado no 2º Batalhão da Polí-
ciaMilitar, localizado nomu-
nicípio de Nazaré da Mata.
Deixou esposa e dois filhos
de 2 e 4 anos. O enterro dele
foi ontem, no município de
Carpina, sua terra natal, com
direito a honras militares.

Maior reserva de
caatinga do Estado
P ernambuco acaba de

ganhar a maior reser-
va de caatinga do Esta-

do e a quarta maior do País. O
governador Paulo Câmara as-
sinou, sábado, o decreto que
cria o Refúgio de Vida Silves-
tre (RVS) Tatu-Bola. A nova
unidade de conservação se es-
tende por 110mil hectares en-
tre os municípios de Petroli-
na, LagoaGrande e SantaMa-
ria da Boa Vista, no Sertão, e
deve ajudar a preservar a flo-
ra e fauna desse bioma exclu-
sivamente brasileiro.
A assinatura ocorreu du-

rante a plenária Todos por
Pernambuco, realizada em
Petrolina. Alunos da Univer-
sidade Federal do Vale do
São Francisco (Univasf) com-
pareceram ao evento com
cartazes para pressionar o go-
vernador a formalizar a reser-
va, que já tinha sido aprova-
da pelo Conselho Estadual
do Meio Ambiente (Conse-
ma) em agosto do ano passa-
do.
Umdos autores da propos-

ta técnica de criação da reser-
va, o professor José Alves Si-
queira, da Univasf, comemo-
rou a iniciativa. “É um sonho
realizado. Finalmente uma
política pública é criada com
embasamento científico. O
governador colocou Pernam-
buco na vanguarda da preser-
vação ambiental”, disse o pro-
fessor, que também é diretor
do Centro de Referência pa-
ra Recuperação de Áreas De-
gradadas da Caatinga (Crad).
Apesar da euforia com a

criação da unidade, José Si-
queira lembra que esse é ape-
nas o primeiro passo. “É pre-
ciso elaborar um plano de
manejo e implantar um con-
selho gestor”, ressalta, acres-
centando que o governo tam-
bém precisa desapropriar
uma parte da área para trans-
formar em reserva biológica.
“Necessitamos de um espaço

para pesquisa científica”, ar-
gumenta.
Antes mesmo de o decreto

ser assinado, dois professo-
res daUnivasf já tinham con-
seguido aprovar um projeto
e um programa de educação
ambiental, no valor de R$

700 mil, no Ministério da
Educação, em janeiro deste
ano, para desenvolver nas es-
colas do entorno da RVS Ta-
tu-Bola. “Nosso intuito é en-
sinar a população a conviver
com o meio ambiente sem
causar danos”, explica o ve-

terinário Renê Cordeiro, au-
tor de umdos projetos. O ou-
tro é de autoria da professo-
ra Jaciane Campelo.
SegundoRenê,muitas pes-

soas rejeitam a criação de
unidades de conservação
por medo. “Elas acreditam
que não vão mais poder
criar animais nem tirar um
galho das árvores. Vamos
mostrar que ninguém quer
expulsá-las de suas terras.
Todos devem permanecer e
contribuir com a preserva-
ção da caatinga”, explica.
Como a RVS não é reserva

de proteção integral, algu-
mas atividades poderão ser
desenvolvidas, inclusive o tu-
rismo. Cabe ao plano de ma-
nejo indicar o uso que será
dado à unidade. Apesar de a
unidade de conservação ter
recebido o nome de tatu-bo-
la, há dez anos esse animal
não é encontrado em Per-
nambuco. Os idealizadores
da reserva acalentam a inten-
ção de reintroduzi-lo na
área.

✞ Missa de 7º dia

O corpo de um adolescente foi encontrado ontem dentro de um
bueiro nas proximidades da estação Cajueiro Seco. O jovem, com os
pés amarrados, foi encontrado por um funcionário do metrô, que
seguiu o rastro de sangue. O corpo tinha sinais de pauladas e golpes
com blocos de concreto. Um dos homens do Corpo de Bombeiros
precisou entrar na galeria para resgatá-lo. Um colega do rapaz conta
que estava bebendo com ele horas antes, mas não faz ideia do que
motivou a morte. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas, e
o crime pode estar ligado ao tráfico, bastante comum na área.

Durante a Operação São José, a Polícia Rodoviária Federal
prendeu, na madrugada de ontem, em Custódia, no Sertão, um
jovem de 21 anos com veículo de luxo roubado. Outro rapaz também
foi detido por corrupção ativa, após identificar-se como o dono do
carro e oferecer R$ 1 mil para que os policiais liberassem o amigo. O
veículo foi roubado em Campinas (SP) em 2013. O Grupo de
Policiamento Tático de Garanhuns viu que o Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo estava na lista de documentos furtados
da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Amparo (SP).
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ESTRATÉGIAS Alunos da Univasf pressionaram governo a
formalizar reserva, onde tatu-bola deve ser reintroduzido

PRESERVAÇÃO Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola se estende por 110 mil hectares
entre os municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão
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Adolescente encontradomorto em
bueiro no bairro de Cajueiro Seco

Jovemdetido no Sertão do Estado
comveículo de luxo roubado emSP
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