Equipe da SEMMA-NP vai a
Belém para cumprir agenda de
reuniões e eventos
No

período

de

03

a

05

de

dezembro de 2019, uma equipe
formada
pelo
Secretário
Municipal de Meio Ambiente de
Novo Progresso – Sr. Juliano
Simionato; pela advogada da
SEMMA-NP, Dra. Elisabete Santos;
e por técnicos ambientais da
SEMMA-NP, estiveram em Belém
para participar de reuniões e eventos agendados na capital do
Estado.
Na terça-feira, dia 03/12, o Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Novo Progresso – Sr. Juliano Simionato e a
advogada da SEMMA-NP, Dra. Elisabete Santos participaram da
27ª Reunião do Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes –
COGES.
Já nos dias 04 e 05, toda a equipe participou do Seminário
“Gestão Ambiental: uma década de aprendizagens e desafios” e
da Oficina: “Geotecnologia aplicada à gestão ambiental”.

Na tarde da quinta-feira, 05/12, a equipe SEMMA-NP composta
pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso –
Sr. Juliano Simionato; pela advogada da SEMMA-NP, Dra.
Elisabete Santos; e por técnicos ambientais, participaram de
uma reunião institucional na Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade, com a presença do Secretário
Adjunto de Estado, Dr. Rodolpho Bastos, e integrantes de sua
equipe técnica e jurídica.
A reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SEMAS/PA teve como pauta principal o
Programa de Regularização Ambiental – PRA e a IN nº 01/2016
SEMAS/PA, que disciplina o assunto, foram tratados, também,
outros assuntos relacionados às questões ambientais na região,
sendo apresentados problemas, soluções e reinvindicações, tudo
amplamente debatido em reunião.

O Secretário Adjunto de Estado, Dr. Rodolpho Bastos, firmou
compromissos e disponibilizou sua equipe técnica e jurídica a
atender às demandas do município e região.
Nas palavras do Secretário Municipal – Sr Juliano Simionato:
“Foi uma a semana de reuniões e eventos produtivos na capital
do Estado, estreitando-se os canais de comunicação com a
SEMAS/PA, possibilitando aprendizagens e discussões de
temáticas ambientais importantes para os trabalhos
desenvolvidos pela SEMMA-NP no município de Novo Progresso e
região”.
Fonte/Fotos: SEMMA/NP
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WELLINGTON OLIVEIRA AMORIM, CPF 71453148272,
ROD. BR 163 – KM 1153 ME, zona rural do Novo
torna público que recebeu junto a SEMMA/NP
Ambiental, sob nº 004/2019, no dia 19/06/2019,
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Resultado Final da seleção do
Projeto MOSUC – ADTUR
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÀO DA BIODIVERSIDADE
UNIDADE ESPECIAL AVANÇADA DE ITAITUBA
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA APOIO A GESTÃO DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – EDITAL ADTUR (MOSUC)

RESULTADO FINAL
Candidatos Selecionados:

Localidade

Tipo de Vaga

Nome do
Candidato(a)

Atividades de uso público e visitação, nos

Itaituba/PA

Amadeus Pereira
Santos

finais de semana principalmente. Conhecimento em
manuseio de motosserra.

Kennedy Alves de

Conhecimento em informática, organizar e

Renato Macedo

catalogar espaço para guarda de bens.

Miranda

O contratado deverá estar ciente de que haverá
necessidade de viagens, com turno de expedições

Darleide Oliveira

e folgas.

Oliveira

Araujo

Apoiar na manutenção de pelo menos 03 estações

Rafael de

de amostragem.

Oliveira Barbosa

Apoiar na implementação do protocolo mínimo no
PARNA Amazônia.

Demétrio Santos
Ribeiro Junior
Josiclaudio
Pereira de
Freitas

Conhecimento de mecâncica. Apoiar a realização
de pelo menos 14 (catorze) operações de
Novo
Progresso/PA

Leandro Lopes da
Silva

fiscalização ambiental da UMA/Itaituba.

Warly Ribeiro de
Melo

Organizar e catalogar pelo menos 01 (um) espaço

Amanda Freita da

para guarda de bens apreendidos.

Silva

Candidatos em lista de espera por ordem de pontuação geral:
Localidade

Nome do Candidato

Colocação

Thiago Jeronymo de
Lima Marques
Jefferson Santos da
Silva
Aldair de Souza
Pereira

1°
2°
3°

Luana Souza
Dimaranesda Costa

4°

Bezerra
Messias Varjão da
Silva
Roberto Vasques
Pereira
Thalia Késia Azevedo
Gomes
Sanderson Chaves dos
Santos
Felipe Pedroso Costa
Itaituba/PA

Vitória de Oliveira
Barros
Rubens Alves de
Souza
Henry William
Fontinelles Santos
Francy Elma Feitosa
Alcântara
Auricélia Andressa
da Silva e Silva
Tailine Oliveira
Feitosa
Adriel do Carmo
Oliveira
Ananias Cajueiro de
Oliveira
Antonio Jardel
Machado Freitas
Ana Paula Ferreira

5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

Jefter Barbosa
Pereira
Claudner Alves
Rodrigues

1°
2°

Silas Silva Lima

3°

Novo

Josué de Jesus Silva

4°

Progresso/PA

Elizeu Lima de
Oliveira
Fábio Junior Soares
de Almeida
Luciano Castro de
Souza

5°
6°
7°

OBS: Em caso de desistências e/ou surgimento de novas vagas,
os candidatos em lista de espera poderão ser selecionados para
ocuparem quaisquer das vagas da localidade a qual concorreram,
por ordem de colocação de suas pontuações gerais.

Itaituba/PA, 22 de dezembro de 2017.

Comissão Avaliadora: Áderson Araújo
Ambiental/ICMBio/SETEC I-UNA.

Avelar

–

Analista

Aécio Rodrigo Schwertz da Motta – Vice-Presidente ADTUR.
Bruno Rafael Miranda Matos – Analista Ambiental/ICMBio/SEADMUNA.
Lucas Coutinho Magnin – Analista Ambiental/ICMBio/SETEC I-UNA.
INFORME AOS SELECIONADOS
Com vistas a efetivação da contratação, os candidatos
selecionados deverão apresentar entre os dias 26 a 29/12/2017,
das 09:00 h as 11:00 h, a lista de documentos abaixo

detalhada:
1 Foto(3 x 4);
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
Cópia da Cédula de Identidade (RG);
Cópia do CPF;
Cópia do Título de Eleitor;
Cópia do Comprovante de Residência;
Cópia do Comprovante de Escolaridade (Ensino fundamental,
médio ou superior);
Cópia da Certidão de Casamento (Se for o caso);
Exame Admissional;

Local de entrega dos documentos: Sede Administrativa da
Unidade Especial Avançada do ICMBio em Itaituba/PA. Av.
Marechal Rondon s/n°, Aeroporto Velho. Itaituba/PA. (Antiga
sede do IBAMA).

OBSERVAÇÕES:
Quando o empregado tiver filho(a) com idade até 14 (quatorze)
anos, para obtenção de salário família, apresentar também
cópia do Registro de Nascimento do Dependente.
Com idade até 6 (seis) anos, apresentar o cartão de Vacinação;
E se maior de 7 (sete) anos, apresentar ainda o Atestado de
Frequência Escolar.

Itaituba/PA, 22 de dezembro de 2017.
Atenciosamente,

Comissão Avaliadora: Áderson Araújo
Ambiental/ICMBio/SETEC I-UNA.

Avelar

–

Analista

Aécio Rodrigo Schwertz da Motta – Vice-Presidente ADTUR.
Bruno Rafael Miranda Matos – Analista Ambiental/ICMBio/SEADMUNA.
Lucas Coutinho Magnin – Analista Ambiental/ICMBio/SETEC I-UNA.

Edital de Contratação para
apoio a Gestão de Unidades de
Conservação
A ADTUR – Associação de Desenvolvimento Turístico Regional do
Tapajós vem divulgar o presente edital para seleção e
contratação de pessoas com o objetivo de participar do Projeto
Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação
Federais – MOSUC.
O projeto tem como objetivo a identificação de soluções
inovadoras para os principais desafios de gestão nas Unidades
de Conservação da região Amazônica, assim como o
desenvolvimento local e do capital humano.
Informações Gerais
Vagas disponíveis: 3

Perfil dos Colaboradores:
Fiscalização: 02 (Duas vagas). Perfil desejado: conhecimento
de mecânica. Apoiar a realização de pelo menos 14 (catorze)
operações de fiscalização ambiental da UNA/Itaituba
01 (Uma vaga). Perfil desejado: Organizar e catalogar pelo
menos 01 (um) espaço para guarda de bens apreendidos
Atividades Previstas:
UNA Itaituba
Proteção
Realizar levantamento dos bens apreendidos e movimentação para
espaços definidos.
Preencher informações em planilha eletrônica.
Realizar manutenção de equipamentos e veículos.
Apoiar atendimento ao público no escritório.
Apoiar logística para ações em campo.
Realizar manutenção de equipamentos e ferramentas.
Realizar manutenção de veículos.
Apoiar organização do depósito de equipamentos.
Período da Contratação: 18 meses.
Local Previsto de Execução das Atividades: Unidade Especial
Avançada de Itaituba composto pelas UCs: Área de Proteção
Ambiental do Tapajós, Floresta Nacional de Altamira, Floresta
Nacional do Crepori, Floresta Nacional do Amana, Floresta
Nacional do Trairão, Floresta Nacional do Jamanxim, Floresta
Nacional de Itaituba I, Floresta Nacional de Itaituba II,
Parque Nacional da Amazônia, Parque Nacional do Jamanxim,
Parque Nacional do Rio Novo, Reserva Biológica Nascentes da

Serra do Cachimbo. A Base de trabalho será na cidade de Novo
Progresso/PA
Remuneração: 1 salário mínimo vigente.
Carga Horária: 220 horas mensais.
Forma de contrato: Contrato de Trabalho regido pela CLT a
prazo determinado.
Serão priorizadas a contratação de pessoas que residam na
região das UCs, seu entorno imediato ou próximo à sua base de
trabalho e que sejam maiores de 18 anos.
Todos os encargos sociais e tributos relacionados, seguro de
vida, equipamentos de proteção individual (em acordo com as
atividades desempenhadas), transporte e alimentação (nos casos
em que for necessário e/ou de acordo com as convenções
sindicais) também serão de responsabilidade do contratante.
DAS INSCRIÇÕES
Os interessados terão até o dia 17 de dezembro de 2017 para
manifestar seu interesse por meio do preenchimento da ficha de
inscrição e entrega de currículo no local abaixo indicado ou
via correio eletrônico.
As inscrições serão recebidas pessoalmente no escritório do
ICMBio em Itaituba/PA, localizado à Av. Marechal Rondon, S/N,
Aeroporto Velho, CEP: 68.181-010, ou por via digital através
de correio eletrônico socioambiental.una@icmbio.gov.br, só
serão aceitas inscrições com fichas corretamente preenchidas e
com currículo anexado.
Para fazer o download da ficha de inscrição acesse:
https://drive.google.com/file/d/1autoj9rpw9IIIVCd5eGn_4zdrYffi
r6G/view?usp=sharing
DO PROCESSO SELETIVO

Há um total de 3 vagas. Com base no currículo serão
selecionados 6 candidatos para a realização da etapa de
entrevista. A seleção dos interessados será realizada por uma
comissão avaliadora. Será atribuída pontuação a cada candidato
de acordo com os seguintes critérios:
1. Tempo de atuação nas atividades previstas (0,5 ponto por
ano de atuação na área com o limite máximo de 5,0
pontos);
2. Desempenho na entrevista;
3. C u r s o s r e l a c i o n a d o s n a s a t i v i d a d e s p r e v i s t a s ,
considerando-se um máximo de 5 (cinco) cursos (1,0
pontos por capacitação de curta duração com o limite
máximo de 5,0 pontos);
A pontuação de cada candidato será atribuída de acordo com
critérios acima estabelecidos totalizando no máximo 10 pontos.
No dia 19 de dezembro de 2017 será divulgada a relação dos
candidatos classificados para a entrevista.
ENTREVISTA
A entrevista será realizada nos dias 20 e 21 de dezembro de
2017 por comissão avaliadora, que pontuará o candidato com um
máximo de 10 (dez) pontos. Serão avaliadas as características:
comprometimento, proatividade, trabalho em equipe e
comunicação.
Os candidatos selecionados serão comunicados no dia 22 de
dezembro de 2017.
DO DESEMPATE
Nos casos em que houver empate de candidatos, serão
considerados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem
de prioridade:
Maior pontuação no currículo
Maior pontuação na entrevista

Maior idade
FICHA DE INSCRIÇÃO

Vaga

pretendida:

______________________________________________________________
______
Localidade: (

) Itaituba

(

) Novo progresso

Nome:_________________________________________________________
_________________

Endereço:_____________________________________________________
__________________

RG:
______________________________________________________________
________________

CPF:__________________________________________________________
_________________
Carteira
de
Trabalho:
______________________________________________________________
___
*não obrigatório para a inscrição
Telefone:
______________________________________________________________
____________

E-mail:
______________________________________________________________
______________
Escolaridade:
______________________________________________________________
_________
Número
de
filhos:_______________________________________________________
_____________
Idade
dos
filhos:_______________________________________________________
______________
Experiência

de

trabalho:

______________________________________________________________
Declaro estar ciente de todas as condições constantes no
edital.
______________________________________________________________
_
Assinatura

Ossada
humana
de
uma
adolescente é encontrada na
vicinal Sanches
Fonte: (Reportagem Denis Macedo para Cultura FM 87.9 – Redação
Édio Rosa)

Uma ossada humana foi encontrada na estrada vicinal Sanches
interior do município de Novo Progresso, na manhã dessa
quinta-feira (23/11). De acordo com a Polícia Militar (PM), o
caso pode ser um homicídio, pois o cranio apresenta sinal de
buraco causado por um projétil de arma de fogo.
A Polícia Civil e Militar trabalharam em conjunto para
encontrar a ossada, depois que uma denúncia anônima chegou até
a DEPOL. No primeiro dia de buscas, nada foi encontrado e foi
cogitado que a denúncia seria falsa. Mas o denunciante voltou
a entrar em contato e ofereceu mais detalhes que viabilizou a
localização da ossada.
Segundo informações, a ossada parece ser de uma adolescente,
cabelos longos, dentes e unhas muito bem cuidados.
Alguns fios do cabelo da vitima serão guardados, na
expectativa que a polícia consiga identificar a pessoa ou que
parentes apareçam isso facilitaria identificação.
Reportagem Denis Macedo para Cultura FM 87.9 – Redação Édio
Rosa
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Publicação: 025/2017 – TAIGA
DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS EIRELI – EPP
Publicação: 025/2017
TAIGA DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP,
portadora do CNPJ n°03.182.593/0001-42, com sede na Vicinal
Jamanxim Lotes 11, 12 e 13, s/n, Setor Industrial II em Novo
Progresso-Pará, torna público que requereu da SEMMA de Novo
progresso/Pará, através do processo nº156/2017, a Licença de
Operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para
produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

Legislativo Municipal realiza
mais uma sessão ordinária
Aconteceu nesta terça-feira (07/03) a sessão ordinária

do

Legislativo municipal aonde foram discutidos os assuntos
abaixo relacionados:
Indicação: 002/2017: De autoria de Francisco Lazarin Vieira
que indica ao excelentíssimo Prefeito de Novo Progresso, para
que em parceria com a superintendência Regional do Trabalho
(STRE) proceda estudos para implantação de um local para
aquisição da carteira de trabalho (CTPS) digital.
Indicação 003/2017: De autoria de Jovenil de Vargas que indica
a secretaria de Obras a recuperação de um atoleiro na rua
Pingo de Ouro no bairro Tom Alegria III.

Indicação 004/2017: De autoria de Gilberto Luiz do Santos, que
indica a substituição das luminárias queimadas em toda a sede
do município e nas comunidades do interior.
Requerimento 010/2017: De autoria de Samuel de Oliveira
Bortolin, que dispões sobre a construção de um poço artesiano
e um depósito de água na comunidade Novo Horizonte no km 1027
da Br 163, neste município.
Requerimento 011/2017: De autoria de Samuel de Oliveira
Bortolin que dispõe sobre a aquisição de uma aparelho de
ultrassonografia portátil, para atendimento nas comunidades do
Município.
Requerimento 012/2017: De autoria de Francisco Lazarin Vieira,
que dispões sobre o envio de expediente ao deputado federal
Wladimir Afonso da Costa Rabelo.
Requerimento 013/2017: Que dispões sobre a ampliação da quadra
poliesportiva da escola Tancredo Neves.
Requerimento 014/2017: De autoria de Francisco Lazarin Vieira,
que dispões sobre a construção de uma sala de aula na escola
Tancredo Neves para atendimento dos alunos com necessidades
especiais.
Requerimento 015/2017: De autoria de Juarez Civieiro, que
dispões sobre reformas e pinturas na Escola EMEIEF Isaias
Antunes Pinheiro, no Km 1000, com construção de um muro e duas
salas de aula.
Requerimento 016/2017: De autoria de Jovenil Vargas e
secundado por Juarez Civieiro, que dispõe sobre a recuperação
de pontes e bueiros na vicinais de Alvorada da Amazônia.
Requerimento 017/2017: De autoria de Jovenil Vargas, que
dispões sobre a recuperação dos buracos em ruas e avenidas da
comunidade de Alvorada da Amazônia.
Proposta de emenda a Lei Orgânica 001/2017: De autoria do

executivo municipal, a ser encaminhada a segunda comissão de
constituição e justiça.
Projeto de Lei 654/2017: De autoria de Francisco Gomes de
Sousa que institui ponto facultativo as servidoras municipais,
em comemoração ao dia internacional da mulher.
O presidente da Câmara Francisco Lazarin Vieira anunciou na
sessão ordinária que estava se deslocando para o município de
Santarém para uma reunião com o deputado federal Wladimir
Afonso da Costa Rabelo, aonde discutiria sobre emendas para o
município e recursos para manutenção das vicinais dos
assentamentos.
Não participaram da reunião os vereadores Edemar Onetta
(PMDB) e Marconi (PSDB) que estavam no município de Itaituba
representando a Câmara de Vereadores em uma reunião organizada
pelo consórcio Tapajós.
Fonte/Fotos: Redação Jornal Folha do Progresso

Prefeitura realiza “Encontro
Pedagógico
2017”
para
celebrar início das aulas em
Novo Progresso
Com o objetivo de proporcionar um momento motivacional e de
reflexão sobre a qualidade do ensino a ser ofertado no ano
letivo que se inicia, a Administração Municipal via Secretaria
Municipal de Educação promoveu o “Encontro Pedagógico”, no
Centro de Eventos Scremin, (02/02), que tem como público-alvo

todos os servidores da Rede Municipal de Ensino de Novo
Progresso. O tema central desse encontro propôs a discussão e
reflexão sobre: A educação e suas diversas perspectivas na
formação continuada de educadores. Após a composição da mesa
foi realizado uma apresentação Cultural do Instituto Renascer
sob a coordenação da professora Nelsinda Forster (Mel).
Ao fazer uso da palavra, o prefeito Ubiraci Soares (PSC)
agradeceu a presença de todos os educadores no encontro e
disse que tem compromisso em melhorar a educação do município,
e que fará investimentos na infra-estrutura das escolas. O
prefeito também ressaltou que os profissionais são o maior
patrimônio da educação municipal e, por isso, motivá-los é
importante, finalizando…
A secretária de educação em seu pronunciamento agradeceu a
presença de todos os educadores presentes no encontro, se
colocou a disposição do SINTEPP e também dos educadores em
geral, e que a secretaria estará a disposição de todos.
De acordo com a secretária Juliana Bertol “a equipe da
Secretaria de Educação recebeu de braços abertos os
professores e trabalhadores da Educação para um momento de
aprendizagem e interação para que todos tenham um ano
produtivo”. Em seguida a secretária apresentou a equipe da
Secretária Municipal de Educação – SEMED e os gestores escolar
de 2017.
Após um delicioso café da manhã, foi realizada uma palestra
motivacional intitulada “Relatos de experiência”, foi
ministrada pela professora Laurete Bertol, que também é
diretora da Escola Municipal Dr. Cléo Bernardo.
Esteve presente no evento secretários municipal, vereadores,
representantes de classe da sociedade civil organizada.
No período vespertino na Escola Municipal Tancredo Neves foi
discutido o planejamento anual com os diretores, coordenadores
e professores da rede de ensino, (educação infantil, ensino
fundamental anos iniciais e finais), e a noite as 19:00 horas
com os professores da educação jovem e adulta (EJA). O
objetivo do planejamento anual é viabilizar as ações
pedagógicas que se pretende antecipar de forma organizada

todas as etapas do trabalho escolar, correlacionado os
procedimento e objetivos dos sistemas de ensino interligados
dentro do planejamento.
As aulas começam na próxima segunda-feira (06/02)
Veja abaixo a relação do quadro de gestores escolares 2017:
Creche
Creche
Centro
Centro
Escola
Escola
Escola
Escola

Odair Videira – Claudia Damke
Dejanira de Melo Lima – Wanderlana de Oliveira
de Educação Infantil Primeiros Passos – Rosa Royer
de Educação Infantil DiethelmBirk – Rosineide Oliveira
Antonio Silva Souza – Responsável Ronaldo Henning
Curumim – Magna Jorge
João Carlos Batista – Clarice Valentini
Machado de Assis – Vanete Bispo

Escola Miguel Rodrigues da Silva – Maria Cleonice de Jesus
Escola Presidente Vargas – Raylander Carvalho
Escola Mª José Vilanova de Brito –Aurelice Sichoski
Escola Professor Jackson André – Sônia Wobeto
Escola Bom Jesus – Responsável Sonia Maria Missassi
Escola Cecília Meireles – Responsável Alessandra Campos
Escola Dr. Cléo Bernardo – Laurete Bertol
Escola Duque de Caxias – Responsável Theresita Rechziegel
Escola Edelberto Oderdenge – Responsável Ana Cristina David
Escola José Lázaro Búbola – Nilde Ribas
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Mario Dagostin – Antonia Pereira
Valdomiro Mendes Rodrigues – Gledson Mendes
Maria Doralina Ruaro – Angelo Lima
Profª. Mª. Ignês de Souza Lima – Luciana Caldas
Santa Júlia – Soleni Florão
São José – Joarez Araújo
São Luiz – Maria Pantoja
Dr. Isaías Pinheiro Antunes- Adriana Manfroi
Tancredo Neves – Elaine Pavin
Tapiêti – Responsável Margareth Oliveira
Kamaú -Responsável Créa Lucia

Fonte: ASCOM/PMNP – Claudinho Leite.

Fotos: Claudinho Leite / Jóssi Santos

Publicação: 005/2017 – R L
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MADEIRAS LTDA
Publicação: 005/2017

R L INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
LTDA, CNPJ 08.582.992/0001-14 situada à Rod. Transgarimpeira
Km 02, s/nº, Moraes Almeida-Itaituba/PA, torna público que
requereu na SEMMA de Itaituba/PA, através do processo
nº1167/2016, a Licença de Operação para a atividade de
desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e
seu beneficiamento/secagem.

