Justiça anula portaria sobre
grupo que estuda delimitação
de terras indígenas
Descumprimento pode acarretar até seis meses de prisão, e
multa (Foto:Dida Sampaio / Agência Estado)
Decisão estabelece prazo de 15 dias para a Funai tomar
providências para o prosseguimento dos estudos
A Justiça Federal anulou portaria da Fundação Nacional do
Índio (Funai) que alterou a composição original do Grupo
Técnico (GT) responsável pela elaboração do Relatório
Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) do
território reivindicado pelo povo indígena mundurucu na área
conhecida como planalto santareno, em Santarém, no oeste do
Pará. A decisão acata pedido do Ministério Público Federal
(MPF).
Assinada no último dia 20, a decisão também estabeleceu prazo
de 15 dias para que o presidente e o diretor da área de
Proteção Territorial da Funai tomem providências para o
prosseguimento dos estudos, sob pena de multa diária de R$ 1
mil e de terem que responder por crime de desobediência, que
pode acarretar até seis meses de prisão e multa. Além disso,
outros atrasos cometidos pela Funai continuam passíveis de
punição.
A criação do grupo de trabalho e a tomada de todas as
providências necessárias para a realização do RCID são
obrigações estabelecidas em acordo entre o MPF e a Funai
homologado pela Justiça Federal. Porém, de setembro a dezembro
do ano passado, a Funai descumpriu três ordens da Justiça
Federal para que as providências referentes à segunda etapa do
trabalho de campo fossem tomadas. E, em janeiro deste ano,
publicou no Diário Oficial da União portaria que alterou a

composição do grupo.
“Com efeito, a Portaria que modificou a composição do GT
inicialmente constituído para cumprimento da sentença
proferida nestes autos virtuais não apresentou nenhuma
motivação (…). Dessa forma, a Portaria/Funai 1.536/2019 padece
de vício de nulidade em razão da ofensa ao princípio da
legalidade, devendo, portanto, ser invalidada”, registrou a
decisão da Justiça Federal.
Por:Redação Integrada com informações do MPF
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

e/ou

Ee-mail:

adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/fies-e-p-fies-resultado-dainscricao-e-divulgado-nesta-quarta-dia-26/

Marcada para março audiência
de instrução e julgamento do
autor de chacina em Belterra
Mauro Barrozo falou à imprensa na 16ª Seccional de Polícia
Civil — Foto: Sílvia Vieira/G1
Mauro Barrozo confessou que matou três das quatros pessoas
encontradas mortas em maio de 2019. Audiência ouvirá réu
confesso e testemunhas do caso.
Um dos casos de maior repercussão em 2019, a chacina da
comunidade Paca, em Belterra, no oeste do Pará, ganhará mais
um capítulo. A Justiça marcou para 30 de março de 2020, às 9h,
a audiência de instrução e julgamento de Mauro Barrozo, réu
confesso do assassinato de três de uma mesma família.
De acordo com a decisão do juiz de direito da 3ª Vara Criminal
de Santarém, Gabriel Veloso, datada em 19 de fevereiro, a
audiência ouvirá Mauro e testemunhas envolvidas no caso,
incluindo policiais que estiveram envolvidos na operação de
captura do assassino confesso.
Após analisado os termos da resposta à acusação apresentada
pela defesa do réu, bem como as descrições do crime, o juiz
não encontrou motivos para a rejeição da denúncia ou para
absolvição sumária de Mauro. Desta forma, houve a necessidade
à instrução processual.
A chacina
Mauro Barrozo está preso desde o dia 6 de junho. Ele foi
capturado pelas polícias Civil e Militar, após 11 dias de
buscas nas matas do município de Belterra. Mauro matou a tiros
de espingarda: Pedro Boschetto, 63 anos, Raimundo Silva de
Paula, 43 anos, e Douglas Boschetto de Paula, 12 anos, na

comunidade Paca. Um filho de Mauro também foi encontrado
morto, mas teria sido vítima de um tiro acidental dado pelo
irmão.
O assassino confesso foi preso após descer de um ônibus na
BR-163, à altura do bairro Matinha, zona urbana de Santarém.
Ele estava acompanhado pela mãe e por seu filho Daniel. Os
três caminhavam às margens da rodovia quando foram localizados
por uma viatura do Grupamento Tático Operacional (GTO), depois
de o motorista do ônibus avisar a polícia que ele havia pego a
condução no quilômetro 72 e descido no bairro Matinha.
Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará
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Durante
fiscalização
na
BR-163, PRF prende homem com
mandado de prisão em aberto
pelo crime de estupro
Durante fiscalização na BR-163, PRF prende homem com mandado
de prisão em aberto pelo crime de estupro — Foto:
PRF/Divulgação
O mandado foi expedido pela Justiça do Estado do Pará em 27 de
maio de 2014 e tem validade até 2022.
Durante comando de policiamento e fiscalização da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), na início da noite de quarta-feira
(26), na BR-163, em Santarém, no oeste Pará, foi abordado uma
motocicleta e ao consultar o sistema foi constatado que havia
contra o condutor um mandado de prisão em aberto pelo crime de
estupro.
O mandado foi expedido pela Justiça do Estado do Pará em 27 de
maio de 2014 e tem validade até 2022. A PRF encaminhou o homem
à delegacia de Polícia Civil para o procedimentos legais
cabíveis.
De acordo com a PRF, não foi necessário o uso de algemas. O
homem teve a integridade física preservada em todos os
momentos.
Por G1 Santarém — PA
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Polícia
Militar
apreende
armas de fogo em Oriximiná,
Almeirim e Alenquer
As prisões foram realizadas pela 12ª, 26ª e 27ª CIPM. Três
homens foram presos e um conseguiu fugir.
Uma das armas apreendidas pela PM — Foto: Divulgação
Enquanto muita gente aproveitava a quadra carnavalesca para se
divertir em família e com os amigos, outras pessoas resolveram
“dar trabalho” a mais para a polícia. Três armas de fogo foram
apreendidas em Oriximiná, Almeirim e Alenquer, no oeste do
Pará.
Três homens foram presos e um conseguiu fugir. As ocorrências
foram registradas na segunda (24) e terça-feira (25).

Entenda
Em Oriximiná dois jovens foram vistos em câmeras de segurança
com uma arma de fogo. A polícia foi acionada e começou a fazer
diligências para encontrar os suspeitos.
Após rondas, os homens foram localizados e com eles a polícia
encontrou uma arma de fogo com munições. A dupla é suspeita de
praticar assaltos no município.
Já em Almeirim, um homem acionou a polícia para informar que a
filha estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegar no
local, a guarnição constatou a denúncia e encontrou uma arma
de fogo que foi apreendida e o homem preso.
Em Alenquer a polícia também foi acionada para intervir em uma
briga de casal, onde a mulher estava sendo agredida pelo
companheiro que estava armado com uma faca.
Ao chegar na residência, o homem já tinha fugido, mas a
polícia também encontrou uma arma de fogo que foi apreendida.
Os homens que foram presos devem responder por porte e posse
ilegal de armas e munições. Os casos foram registrados na
delegacia de polícia civil dos respectivos municípios para os
procedimentos.
Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA
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PRF prende homicida foragido
da Justiça do Amapá
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, na manhã de
quarta-feira(26), na BR-163, em abordagem ao veículo Fiat
Doblô, cor branca, placa NEM 2384, conduzido por Roberto Cezar
Souza de Almeida, constatou a existência de mandado de prisão
em aberto contra o mesmo.(Foto:Reprodução)
Em consulta aos sistemas de segurança foi verificado, mandado
de prisão pelo crime de homicídio culposo, no estado do Amapá.
De acordo com PRF, Roberto foi encaminhado a Delegacia de
Polícia Civil de Santarém para os procedimentos legais
cabíveis.
Por:RG 15 / O Impacto
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Ladrão
finge
ser
pastor
evangélico, faz oração em
casa de moradora e comete
assalto em Peixoto de Azevedo
no MT
Durante a suposta oração, o suspeito pediu para que a mulher
retirasse as pulseiras e correntes para abençoálas.(Foto:Reprodução)
Uma mulher de 46 anos foi roubada por um falso pastor
evangélico ao realizar uma oração em sua casa, na manhã de
segunda-feira (24) em Peixoto de Azevedo, a 672 km de Cuiabá
Capital do Mato Grosso.
De acordo com a Polícia Militar, o criminoso parou uma
caminhonete na frente da casa da mulher e alegou ser pastor
evangélico. Em dado momento, o homem se ofereceu para fazer
uma oração pela vítima, momento que teve acesso a casa.

Durante a oração, o suspeito pediu para que a mulher retirasse
as pulseiras e correntes para abençoá-las.
Em seguida, solicitou que a vítima buscasse uma camiseta
dentro da casa, momento em que ele também furtou outros
pertences.
O suspeito ainda disse para a moradora que o efeito da oração
ocorreria somente depois de três dias. Ele entregou a camiseta
para vítima e pediu para não desembrulhar. Então, saiu da
casa.
A vítima desconfiou e, após a saída do suposto evangélico,
desembrulhou a camiseta e percebeu ser vítima de roubo.
A Polícia Militar foi acionada. O suspeito ainda não foi
identificado e é procurado.
Do G1 Mato Grosso.
Por Suelen Alencar, TV Centro América
25/02/2020 16h57
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Grupo invade hospital de
Ulianópolis e mata envolvido
em morte de cabo da PM a
facadas
Quatro encapuzados invadiram a unidade e assassinaram o preso
que se recuperava de um ferimento de arma de fogo
(Foto:Reprodução)
Na noite desta terça-feira (25), horas após o assassinato a
tiros do cabo Moura, um grupo de quatro homens encapuzados
invadiram o Hospital Municipal de Ulianópolis e mataram a
facadas um dos envolvidos no ataque a viatura que vitimou o
policial.
Francisco Anderson foi baleado horas depois do ataque que
matou o cabo e feriu um sargento, e foi identificado como um
dos dois homens que reagiram à abordagem e dispararam contra a
guarnição. Francisco foi baleado e preso, enquanto o outro
homem que estava com ele morreu nesta ação policial. Além de
Francisco, outros seis foram presos e cinco morreram nas ações
após a morte do cabo Moura.
Por volta de 21h do mesmo dia, homens invadiram a unidade de
saúde e foram até o leito onde o preso estava se recuperando.
Eles atingiram o preso com golpes de faca no peito, fugindo
logo em seguida do hospital.
Segundo o delegado Cristiano Nascimento, superintendente da
Região do Capim, a Polícia Civil voltou até Ulianópolis e
segue investigando quem pode ter matado o preso.
Leia:Também:Polícia prende 7 suspeitos de envolvimento na
morte de cabo da PM em Ulianópolis, no PA; 5 são mortos em
confronto
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Duas
crianças
ficam
gravemente
feridas
em
acidente
entre
carro
de
passeio e ônibus, em Santarém
Acidente entre carro de passeio e ônibus na avenida Cuiabá, em
Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com o delegado plantonista Tiago Rabelo, o condutor
do carro deve responder por lesão corporal.

Um acidente entre um carro de passeio
Cuiabá próximo à avenida Irurá, bairro
oeste do Pará, deixou duas crianças
final da noite desta terça-feira (25).
interior do veículo que tem capacidade
estavam voltando para casa após
programação de carnaval.

e um ônibus na avenida
Caranazal, em Santarém,
gravemente feridas no
Sete pessoas estavam no
para apenas cinco. Elas
participarem de uma

De acordo com relatos da polícia, o condutor do carro de
passeio teria se distraído com uma barreira da Polícia
Rodoviária Federal e a retomar a atenção no trânsito já estava
muito próximo ao ônibus que havia parado. O condutor não
conseguiu frear vindo a bater na traseira do ônibus.
Duas crianças de 7 e 9 anos tiveram ferimentos mais graves e
precisaram ser levadas para o Hospital Municipal Dr. Alberto
Tolentino Soleto, aonde seguem internadas. As crianças não
usavam cinto de segurança.
Os demais passageiros do carro de passeio também receberam
atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) que esteve no local do acidente.
Segundo o delegado Tiago Rabelo, que estava de plantão na
Seccional Urbana de Polícia Civil na noite de terça-feira, o
condutor do carro havia ingerido bebida alcoólica, assim como
os demais adultos que estavam no veículo, porém, o teor de
álcool ingerido por ele não configurou embriaguez ao volante.
O elitômetro apontou concentração inferior a 0,3 mg de álcool
por litro de ar expelido pelo condutor.
Ainda segundo o delegado, o condutor embora não estivesse
embriago, havia consumido bebida alcoólica e deve responder
por lesão corporal.
Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA
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Polícia prende 7 suspeitos de
envolvimento na morte de cabo
da PM em Ulianópolis, no PA;
5 são mortos em confronto
Polícia prende 7 suspeitos de envolvimento na morte de cabo da
PM em Ulianópolis, no PA; 5 são mortos em confronto
PM Werbeton Moura Araújo, 32 anos, foi morto na manhã desta
terça, 25. Polícia busca por outros envolvidos no crime.
7 pessoas são presas e 5 morrem em confronto com a PM em
Ulianópolis, no PA

A Polícia do Pará prendeu sete suspeitos de participação na
morte do cabo Werbeton Moura Araújo, 32 anos, ocorrida em
Ulianópolis, município do sudeste do estado, na manhã desta
terça-feira (25). Cinco suspeitos morreram em troca de tiros,
segundo a Polícia. Entre os presos está uma mulher. Cinco
armas foram apreendidas.
A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios de
Agentes Públicos (DHAP). Equipes das polícias Civil e Militar,
com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prosseguem as
buscas pelos envolvidos no crime.
O caso ocorreu a cem metros da delegacia da cidade. Câmeras de
segurança registram os dois suspeitos andando pela rua, quando
os policiais realizam a abordagem de dentro da viatura. Um dos
criminosos corre e o outro saca uma arma e atira nos
policiais. Um dos agentes foi ferido no ombro.
Segundo o delegado-geral, Alberto Teixeira, as imagens foram
analisadas para auxiliar o trabalho de apuração. “Durante a
investigação também foi constatado que um dos homens mortos na
intervenção policial, e o que foi preso, faz parte de um grupo
que pratica assaltos na região. A partir daí, identificamos os
parceiros e fomos ao local que eles poderiam ser encontrados,
e logramos êxito. Ainda existe a possibilidade desta
organização ter outros membros, e estamos trabalhando pra
localizar e prender todos”, informou.
O caso
Weberton Moura Araújo, o Cabo Moura, de 32 anos, foi morto
durante um ataque a uma viatura da PM nesta terça-feira (25)
no município de Ulianópolis, sudeste do Pará. O sargento José
Ribamar Araújo Frazão, 44 anos, que fazia parte da equipe, foi
atingido no ombro e conduzido ao Hospital Municipal de
Ulianópolis, onde foi submetido a uma cirurgia. O quadro dele
é estável.
Segundo a Polícia, os policiais estavam na viatura realizando

uma ronda próximo a delegacia do município, quando foram
surpreendidos por uma dupla, que atirou contra o veículo. Em
seguida, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope)
localizou os suspeitos e houve troca de tiros. Um deles morreu
no confronto com a polícia e o segundo home foi preso. A arma
do crime foi apreendida.
Por G1 PA — Belém
25/02/2020 18h42
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Promotoria da Justiça Militar
recomenda afastamento de PMs
envolvidos em agressão a

jovem dentro de clube no PA
Imagens mostram o rapaz já imobilizado por um grupo de
policiais quando um PM chuta o rosto do jovem, em Novo
Repartimento,
ilustrativa)

sudeste

do

Pará.(Foto:Reprodução

Promotoria de Justiça Militar pede
envolvidos em agressão no Pará

afastamento

internet
de

PMs

A Promotoria da Justiça Militar recomendou, nesta segundafeira (24), que a guarnição da Polícia Militar envolvida na
agressão a um jovem algemado dentro de um clube de Novo
Repartimento, sudeste do Pará, seja afastada das funções. A
promotoria orientou, ainda, que um inquérito policial militar
seja instaurado para apurar os fatos.
Leia mais:Policial militar agride jovem dentro de clube em
Novo Repartimento
Imagens mostram o rapaz já imobilizado por um grupo de
policiais quando um PM chuta o rosto do jovem. O rapaz tinha
se envolvido em uma briga com outro jovem e a Polícia foi
chamada para controlar a situação no clube, que fica no bairro
Vila Nova.
O policial que agrediu o jovem foi identificado como o 3º
Sargento João Bosco Soares Pinheiro, da 23ª Cia da PM, que
pertence ao Comando de Policiamento Regional de Tucuruí.
Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral
da PM apura a conduta dos militares envolvidos na agressão
para dotar as medidas cabíveis. A PM informou disse também que
não compactua com excessos e truculências cometidos por
agentes de segurança.
Por G1 PA — Belém
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