Homem é preso suspeito de
participar de assalto de ouro
na BR-163
Pablo Wallace, foi preso como suspeito de participar do
assalto
onde foi roubado um kg de ouro em Novo
Progresso.

Pablo Wallace (Foto
Reprodução
Facebook)
Pablo (Foto) foi preso com mandado de prisão temporária pela
policia civil na sexta-feira (13) na comunidade Jardim do Ouro
no município de Itaituba. O suspeito foi conduzido para a
delegacia de polícia civil de Novo Progresso onde esta sendo
ouvido.
Segundo a policia que investiga o caso Pablo teve prisão
temporária decretada pela Justiça de Novo Progresso , após ser
ouvido (depoimento) ele pode ser liberado ou mantido a prisão.
Assalto
O assalto aconteceu

por volta das 16h40mn do dia 18 de

Setembro de 2017, quando o Moto Taxista Moisés transportava um
importância de 1 kg de ouro de Moraes Almeida com destino a
cidade de Novo Progresso. Ele foi assaltado por dois homens
morenos na proximidade da comunidade “São José ” , os dois
estavam de capacete e lhe abordaram tomaram a bolsa e fugiram
rumo ignorado em uma motocicleta modelo “ X R E 300 CC” de
cor preta. Ele não reconheceu os assaltantes, relatos feitos a
Policia Civil de Novo Progresso.
Outro Lado
Na tentativa de ouvir o acusado procuramos na delegacia de
policia civil onde ele se encontra preso ,mas esta
incomunicável, não fomos informados qual advogado faz sua
defesa.
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Dia do Professor
outubro

–

15

de

O Dia dos Professores é comemorado no Brasil anualmente
em 15 de outubro.
Esta data foi oficializada nacionalmente como feriado

escolar através do Decreto Federal nº 52.682, de 14 de
outubro de 1963.
O Decreto define a razão do feriado: “Para comemorar
condignamente o Dia dos Professores, os estabelecimentos de
ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função
do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e
as famílias”.
A comemoração começou em São Paulo, onde quatro professores
tiveram a ideia de organizar um dia de parada para comemorar
esta data, e também traçar novos rumos para o próximo ano.
A nível internacional, o Dia Mundial dos Professores é
celebrado anualmente em 5 de outubro.

Mensagem para o Dia dos Professores

Querido professor, obrigado pela dedicação, paciência e
companheirismo ao longo de todos esses anos de ensino. Sabemos
que às vezes não me comporto muito bem (falo alto, durmo ou
jogo bolas de papel nos colegas), mas eu com certeza sei que o
meu futuro depende muito de ti! Obrigado por estar me ajudando
a construir o meu amanhã! Feliz Dia dos Professores!
Não és apenas mais um professor, mas sim um mestre! Empenho,
dedicação e, acima de tudo, a esperança em ver um futuro
melhor para o mundo, são os seus principais motivadores! Não
quero decepcioná-lo, professor! Obrigado por dedicar a sua
vida ao ensino. Parabéns!

Mestres na arte de educar, especialistas em contar histórias e
explicar as ‘maluquíces’ desse mundo… Eu reconheço o grande
valor da sua existência, querido professor! O prazer em
espalhar a cultura e a informação me enche de orgulho. Sim,
tenho muito orgulho em ter o professor mais dedicado e
apaixonado do mundo! Muito obrigado por estares sempre
presente para nos ajudar a crescer como seres humanos
melhores! Feliz Dia dos Professores!
Origem do Dia dos Professores
No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, Imperador do
Brasil, decretou uma Lei Imperial responsável pela criação do
Ensino Elementar no Brasil (do qual chamou “Escola de
Primeiras Letras”), e através deste decreto todas as cidades
deveriam ter suas escolas de primeiro grau.
O decreto também continha o salário dos professores, as
matérias básicas e até como os professores deveriam ser
contratados.
A ideia, inovadora e revolucionária, teria sido ótima – caso
tivesse sido realmente cumprida.
Feliz Dia do Professor
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Duas explosões deixam ao
menos 22 mortos na Somália
(FotoDivulgação/Arquivo – Duas explosões perto de Mogadíscio,
capital da Somália, mataram ao menos 22 pessoas neste sábado
(14). O primeiro ataque atingiu uma área movimentada da cidade
onde ficam escritórios do governo, hotéis e restaurantes,
destruindo vários edifícios e dezenas de veículos.
Cerca de duas horas depois, outra explosão ocorreu no distrito
de Madina, perto da capital.
Militantes usaram armas e carros-bomba para tomar controle de
uma base militar e de uma cidade próxima, Barire, que fica 50
quilômetros a sudoeste de Mogadíscio.
Os combatentes também levaram 11 caminhonetes equipadas com
metralhadoras, disse Abdiasis Abu Musab, porta-voz de
operações militares do Al Shabaab, grupo islâmico radical
ligado à rede Al Qaeda, que luta para derrubar o governo
central apoiado pela ONU e pela União Africana.
“Os outros soldados correram desordenadamente para a floresta.
Nós controlamos agora a base e o vilarejo”, disse.
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Sesc/Pará oferece 200 vagas
com salários de até R$ 5 mil
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de
01/2017 do Sesc Pará para preenchimento de vagas existentes e
cadastro de reserva no Quadro de Pessoal. As inscrições
poderão ser feitas somente via internet no período de 16 de
outubro a 9 de novembro de 2017 no site da Consultoria e
Assessoria Educacional (Coned).
Além de salários, que chegam a R$ 5 mil, serão oferecidos os
seguintes benefícios: vale transporte, plano de saúde, vale
alimentação, seguro de vida e auxílio creche.
As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2017 nas
cidades de Belém, Castanhal e Salinópolis. A taxa é de R$ 55
(cinquenta e cinco reais) para o cargo de nível fundamental,
R$ 65 (sessenta e cinco reais) para o cargo de nível médio, e
R$ 75 (setenta e cinco reais) para o cargo de nível superior.
O pagamento do boleto deverá ser feito em dinheiro, que será
gerado no formulário de inscrição. As lotações contemplam as
unidades nos seguintes municípios: Belém, Ananindeua,
Castanhal, São Francisco do Pará, Benevides, Inhangapi,
Salinópolis, Capanema e Paragominas.
O candidato fará uma prova objetiva com questões de múltipla
escolha que variam de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, no máximo
de 3 horas de duração. São reservadas 5% do total de vagas
para portadores de deficiência, tanto para as disponíveis,
quanto para o cadastro de reserva.
(DOL)
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E-

Vereador é assassinado com 3
tiros
O vereador Manoel Francisco Soares de Almeida, conhecido por
Nem da Marajoara, de 43 anos, foi assassinado a tiros por
volta das 20 horas deste sábado,14 , num bar do município Pau
D`Arco (PA). Ele era natural de Pimenteiras (PI).
Segundo informações preliminares, dois homens usando capacetes
numa moto chegaram e atingiram o vereador com 3 tiros.

População se aglomera no local do crime (Foto:
via whatsapp)
Manoel foi eleito pela coligação “Unidos com o Povo”, na chapa
liderada pelo prefeito à reeleição, Maurício Cavalcanti.
Nem ficou na 7ª colocação com 189 votos (3,10%). 9 vereadores

foram eleitos no município.
A Polícia Civil vai investigar o crime. Manoel Francisco deixa
esposa e quatro filhos, sendo três meninas e era natural da
cidade de Pimenteira, no Piauí.
(Com informações do blog de Otávio Araújo)
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Juiz
da
Paraíba
manda
suspender aumento do preço de
combustíveis no estado
Advocacia-Geral da União (AGU) já informou que irá recorrer da
decisão
O juiz federal João Pereira de Andrade Filho, da Paraíba,
determinou hoje (1º) a suspensão do aumento das alíquotas do
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre os
combustíveis no estado. A decisão vale apenas para os postos
associados ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo no Estado da Paraíba (Sindipetro-PB) , que impetrou
mandado de segurança com o pedido de retorno dos tributos aos
patamares anteriores ao decreto editado pelo presidente Michel
Temer há duas semanas.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que irá recorrer da
decisão. Na semana passada, o aumento dos combustíveis tinha
sido suspenso em todo o país pela Justiça Federal no Distrito
Federal, mas o Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu
anular a decisão, a pedido da AGU
Segundo o juiz, ao promover a exigência imediata do aumento
das alíquotas, o decreto publicado pelo governo violou a regra
constitucional que exige que qualquer mudança tributária só
pode ser feita depois de 90 dias da publicação da lei que a
instituiu.
Alíquotas
O reajuste nas alíquotas do PIS/Cofins sobre a gasolina, o
diesel e o etanol foi determinado por meio de decreto
presidencial no dia 20 de julho.
A alíquota subiu de R$
0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480
para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do
etanol, a alíquota passou de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o
produtor. Para o distribuidor, a alíquota, antes zerada,
aumentou para R$ 0,1964. O reajuste foi imediatamente
repassado ao consumidor nas bombas dos postos de combustíveis.
Fonte: ORMNews.
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Delação de Jorge Luz entrega
Renan e Jader Barbalho
Matéria publicada no site da revista Veja destaca que delação
deverá ser devastadora para o PMDB
Uma matéria publicada no site da revista Veja, na tarde desta
terça-feira (01), destaca que “a delação do doleiro Jorge Luz
e do filho, Bruno deverá ser devastadora para o PMDB”. Acusado
de abastecer o partido, Luz entregou ao juiz Sergio Moro nesta
terça (1º) uma série de extratos bancários com contas no
exterior que foram usadas para pagamentos de propinas a
caciques do partido, como Renan Calheiros e Jader Barbalho.
Segundo a matéria, os pagamentos foram feitos pela empreiteira
Schain em troca de benefícios em contratos com a Petrobras.
Na contratação da plataforma V.10.000, em 2007, por exemplo,
foram repassados 185 mil dólares aos dois (ver abaixo). O
dinheiro também teria beneficiado o deputado Aníbal Gomes
(PDMB-CE) e o funcionário da BR Distribuidora Sillas Oliva
Filho.

Divulgação/Reprodução
Segundo os extratos de Jorge e Bruno Luz, só no contrato desta
plataforma a Schain movimentou 3,5 milhões de dólares em

propinas entre os anos de 2007 e 2008.

Divulgação/Reprodução
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Operação
resgata
16
trabalhadores em situação
análoga
à
escravidão
em
Altamira, no PA
Trabalhadores estavam em duas fazendas do mesmo proprietário.
Moraram em alojamentos de lona, sem água potável e sem
banheiro.
Uma operação do grupo especial de fiscalização móvel resgatou
nesta terça-feira (1º) 16 homens que trabalhavam em situação
análoga à escravidão, em Altamira, sudoeste do Pará.
Os auditores-fiscais do Ministério do Trabalho, em conjunto
com a Polícia Rodoviária Federal, Procuradoria do Trabalho e
Advocacia da União, fizeram o primeiro flagrante em uma
fazenda de cultivo de bananas, no distrito de Cachoeira da
Serra.
Os quatro trabalhadores resgatados estavam sem registro. Há
100 quilômetros dali, mais 12 trabalhadores foram encontrados
em outra propriedade do mesmo dono, também em situação de
trabalho escravo, atuando na criação de gado.
Eles foram resgatados em situação ainda mais degradante,
porque estavam alojados em barracos de lona, tomando água de

um riacho e sem instalações sanitárias.
Os fiscais constataram que eles eram pagos a cada dois meses,
mas o empregador vendia produtos para os empregados, gerando
um endividamento que os deixava quase sem salário a receber.
Fonte: G1 PA.
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Agosto
terá
temperaturas
elevadas e pouca chuva, diz
governo do Pará
Previsão divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente aponta
clima seco, sobretudo no sul do estado.
O mês de agosto terá muito sol e poucas chuvas em todo o Pará.
Segundo um levantamento da Diretoria de Meteorologia e
Hidrologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semas) divulgado nesta terça-feira (1º), uma massa de ar seco
vai influenciar o clima da região fazendo com que, mesmo após
as férias escolares, o estado fique com o clima típico do
verão.
Segundo o governo, agosto será um mês de poucas nuvens e baixa
umidade do ar, resultando em temperaturas mais altas e chuvas
abaixo da média: algumas localidades do sul e sudeste do Pará

podem ficar até 30 dias seguidos sem chuva.
No norte do estado choverá um pouco mais – entre 50 milímetros
e 75 milímetros em média ao longo do mês, sendo que na Região
Metropolitana de Belém o total mensal pode ser acima de 100
milímetros, que também são abaixo da média mensal. Cada
milímetro de chuva equivale a 1 litro sobre um metro quadrado.
Calor e queimadas
Por conta das poucas chuvas os termômetros vão marcar
temperaturas elevadas: a máxima diária deve ficar entre 35ºC e
37ºC no sul do Pará, o que é cerca de 3ºC acima da média do
período. Na faixa norte, as máximas diárias no mês de agosto
devem oscilar entre 32ºC e 34ºC.
Com base na série histórica obtida por meio de informações de
satélite, o governo espera que agosto tenha uma grande
incidência de queimadas: a previsão é que o estado registre
7,8 mil focos de incêndio, sendo que o valor máximo monitorado
registrado foi 18.130, em 2010.
Fonte: G1 PA.
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Jogando em casa Atlético-MG

empata com o Sport pela Série
A
Fonte: Gazeta Esportiva – O Atlético Mineiro novamente não
conseguiu usar a força do seu mando de campo e ficou apenas no
empate, com o Sport, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira,
no Independência. O confronto válido pela 9ª rodada do
Campeonato Brasileiro deixa o Galo próximo a zona de
rebaixamento, com 10 pontos, na 16ª colocação, e o Leão dentro
do Z4, com nove tentos somados.
A partida foi muito disputada. Em alguns momentos a força
física e a vontade foram fundamentais para o duelo. Em outros,
a inspiração tomou conta. Vale ressaltar, no entanto, que o
futebol apresentado pelo Sport no Independência não é de um
clube que vive com a turbulência da zona de rebaixamento. O
Atlético, por sua vez, segue apresentando futebol questionável
e não explica o investimento feito pela diretoria.
O Galo volta a campo no domingo, na Arena Condá, contra a
Chapecoense. O Sport vai a Vila Belmiro, enfrentar o Santos,
no sábado.
O inicio do primeiro tempo foi marcado muito mais pela
transpiração do que inspiração. As equipes lutavam bastante. O
Galo contava inicialmente com bastante nervosismo. Já o Sport
era uma equipe que combatia bastante.
Aos 16 minutos, o Sport abriu o placar. Em uma jogada em
velocidade na ponta esquerda, nenhum atleticano foi capaz de
parar o adversário e o cruzamento na área aconteceu. O volante
Rafael Carioca ainda teve a oportunidade de tirar a bola, mas
a redonda insistiu em permanecer dentro da área. Osvaldo pegou
o rebote e chutou, a bola desviou em Felipe Santana e tirou o
goleiro Victor completamente da jogada.
O Galo, após sofrer o tento, passou a martelar em busca do

empate. O resultado era péssimo e levava a equipe alvinegra
para a zona de rebaixamento novamente, algo que não estava nos
planos, sobretudo, após a vitória diante do São Paulo no fim
de semana.
Aos 21, o Galo conseguiu. Isso porque aos 20, uma falta no
atacante Fred, e Cazares foi para a cobrança e encontrou
Felipe Santana. De costas, o zagueiro colocou no fundo das
redes e deu a igualdade. O tento deixou a partida ainda
melhor. O Sport seguiu atacando, da maneira que tinha feito
anteriormente, enquanto o Galo também se animou e chegou até
melhorar em campo. A partida tinha equilíbrio.
Aos 37, um lance que demostrou bem o que era a partida. O Galo
tentou um ataque com Elias, pela direita, mas segurou a bola
além do necessário e perdeu. A redonda foi para Diego Souza,
na esquerda. Ele passou com gigantesca facilidade pelo lateral
Alex Silva e colocou na área. O atacante André desviou de
cabeça e a bola tirou tinta da trave.
Dois minutos depois, se André não teve capacidade de usar a
cabeça para marcar, Fred teve a qualidade. Em cruzamento pela
direita, novamente feito por Cazares, o camisa 9 atleticano
colocou para o fundo das redes e deu vantagem para o Galo.
Na etapa complementar, o Sport voltou novamente batalhando
bastante, principalmente porque estava atrás no placar. Já o
Galo, porém, era mais inspirado. O técnico Roger Machado
colocou Roger Bernardo na vaga de Ralph que estava amarelado.
Após os 10 minutos, a equipe alvinegra perdeu força em campo,
não conseguia agredir mais e a troca da passes ficava mais
complicada, já que o Sport, por sua vez, mostrava crescimento
em campo. Aos 20, Diego Souza conseguiu o empate. Em cobrança
de pênalti, cometido por Victor, o meia mandou para o fundo
das redes.
No minuto seguinte ao gol, o Sport teve nova chance. Diego
Souza tinha tempo para pensar e ele colocou Lins na cara do

gol. O goleiro Victor saiu, mas contou com a sorte de o
adversário não conseguir finalizar. Ao término da partida,
restaram as vaias das arquibancadas e as lamentações dos
atleticanos na noite fria de Belo Horizonte.
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