Conselho
Tutelar
realiza
trabalho com ás empresas
transportadoras e motoristas
que trafegam na BR-163 em
Novo Progresso
(Foto:Divulgação WhatsApp)- “Campanha combate exploração
– ´Não dê carona a esse crime” foi o tema do trabalho
educativo do conselho tutelar, contra exploração sexual.
O Conselheiro Moacelio tomou iniciativa e visitou as empresas
de transporte instaladas no município de Novo Progresso com
objetivo de orientar e alertar a este crime.
Conforme o conselheiro divulgou a campanha é educativa e tem
como objetivo alertar as empresas e aos motoristas do crime
contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem
como tema central “Não dê carona a esse crime”.
Para sensibilizar os condutores de veículos, foi protocolado
um oficio onde consta da lei e da pena caso flagrado cometendo
o crime.
O objetivo do trabalho
é combater a exploração sexual
infanto-juvenil. “Os índices mostram que há muitos casos no
Brasil. Precisamos trabalhar para mudar essa triste realidade
a partir da conscientização dos motoristas”, disse o
conselheiro. “Temos registro de violência praticada que às
vezes começa como uma carona. Mudar esse quadro é uma
obrigação de todos”. “Porque se os bons se calarem, o mal
prevalecerá!
“,
Concluiu.

O Trabalho continua!

Diante de inúmeras denúncias, Conselheiro Tutelar Moacélio
coordena fiscalizações nos bares e estabelecimentos da cidade
sobre a entrada de crianças e adolescentes em parceria com a
Polícia Civil!
Importante lembrar que os proprietários de estabelecimentos e
eventos é que devem controlar a entrada de crianças e
adolescentes, obedecendo às normas já previstas judicialmente
e de conhecimento dos mesmos.
A Ação do Conselho Tutelar e Polícia Civil são no
averiguar se os responsáveis de estabelecimentos
estão cumprindo com as normas de proteção a
adolescente ! Os que não cumprirem podem responder
lei!

sentido de
e eventos
criança e
conforme a

Escrivão André, Investigadora Thyara e conselheiro Moacelio
(Foto:WhatsApp_)
Por:Redação Jornal Folha do Progresso
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SUSIPE convoca candidatos
para Prova de Aptidão Física
(Foto:Reprodução) – Documento foi divulgado nessa terça-feira,
15 de janeiro, pelo Instituto AOCP, banca organizadora do
certame. A seleção que está em andamento busca preencher mais
300 vagas no cargo de Agente Prisional.
A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
(SUSIPE) e o Instituto AOCP publicaram nessa terça-feira, dia
15, um novo edital relacionado ao concurso que está em
andamento para seleção de Agentes Prisionais. O documento
convoca os candidatos aprovados até aqui para a Prova de
Aptidão Física, listando os nomes daqueles estão aptos para
essa etapa de avaliação.
De acordo com a publicação, a prova será realizada no fim de
semana dos dias 26 e 27 de janeiro de 2019 nas cidades de
Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira de
acordo com a região de lotação da vaga escolhida pelo
candidato como mostra a imagem abaixo.

A prova de aptidão física
e para saber o local e o
candidato deverá consultar
– Prova de Aptidão Física
Instituto AOCP a partir do

será realizada para todos os cargos
horário de realização da prova, o
o Cartão de Informação do Candidato
que será disponibilizado no site do
dia 15 de janeiro.

No dia do exame, todos os candidatos devem comparecer ao local
de provas com 30 minutos de antecedência portanto um documento
de identificação com foto, roupa apropriada para prática de
atividades físicas, atestado médico original ou cópia
autenticada em cartório, emitido nos últimos 15 dias,
atestando que o candidato está apto a realizar a prova de
aptidão física ou realizar exercícios.
Confira aqui o edital de convocação para a Prova de Aptidão
Física.

Cargos e vagas
O processo seletivo que está em andamento tem como objetivo
selecionar 343 servidores em caráter temporário e teve mais de
7 mil inscrições registradas. Do total de vagas, 316 são para
homens e 27 para mulheres. Para participar, todos os
candidatos precisam ter o ensino médio completo. As
contratações decorrentes da seleção terão prazo de 12 meses,
podendo ainda haver prorrogação pelo mesmo período e o salário
oferecido é de R$ 2.304,00 por regime de plantão, em escala de
24x48h ou a critério da necessidade do serviço.

Mais informações relacionadas
Concurso SUSIPE-PA 2019 – Agente Prisional
SUSIPE-PA registra mais de 7 mil candidatos para Agente
Prisional e altera cronograma
As vagas são para as Unidades Prisionais e delegacias dos
seguintes municípios: Ananindeua, Belém, Marituba, Santa
Izabel, Castanhal, Salinópolis, Tomé-Açu, Soure, Abaetetuba,

Cametá, Capanema, Bragança, Breves, Paragominas, Marabá,
Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Tucuruí, Santarém,
Almeirim, Porto de Moz, Chaves, Juruti, Conceição do Araguaia,
Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia, São Geraldo do
Araguaia, Uruará, Novo Progresso.
Confira o edital do concurso da SUSIPE-PA 2019.
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Ônibus seguia do Mato Grosso
para
Novo
Progresso
e
Santarém
se
envolve
em

acidente na BR 163
Acidente foi registrado na BR-163, em Sorriso (MT) — Foto:
Igor Fernandes/Centro América FM
Motorista de ônibus fica preso às ferragens e é resgatado após
acidente com carreta na BR-163
Ônibus seguia de Porto Alegre (RS) para Santarém (PA) e tinha
mais de 43 passageiros. A maioria sofreu ferimentos leves. A
identidade da vítima e o atual estado de saúde dela não foram
divulgados.
O motorista de um ônibus foi encaminhado para uma unidade
hospitalar depois de ficar preso às ferragens do veículo após
um acidente com uma carreta na BR-163, em Sorriso, a 420 km de
Cuiabá, nesta terça-feira (15).
A identidade da vítima e o atual estado de saúde dela não
foram divulgados.
O ônibus seguia de Porto Alegre (RS) para Santarém (PA) e
tinha mais de 43 passageiros. A maioria sofreu ferimentos
leves.
De acordo com a Rota do Oeste, concessionária responsável pelo
trecho da rodovia, o condutor do ônibus foi resgatado das
ferragens e encaminhado para o Hospital Regional.
Motorista foi levado para o Hospital Regional de Sorriso —
Foto: Igor Fernandes/Centro América FM Motorista foi levado
para o Hospital Regional de Sorriso — Foto: Igor
Fernandes/Centro América FM
Motorista foi levado para o Hospital Regional de Sorriso —
Foto: Igor Fernandes/Centro América FM
Outras duas pessoas que também ficaram feridas durante a
colisão receberam atendimento médico.
Conforme a Rota do Oeste, o ônibus colidiu com a parte

traseira do veículo de carga. A pista precisou ser interditada
para a retirada dos veículos.
As causas do acidente ainda devem ser apuradas.
Redação Jornal Folha do Progresso para troca de titulo com
Fonte de informação do G1 MT e TV Centro América
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Inmet prevê período intenso
de chuvas no Baixo Amazonas,
oeste ,”Novo Progresso” e
sudoeste do Pa
Registro de enxurrada na avenida Orival Prazeres área central
de Novembro em novembro de 2014 (Foto:Arquivo Jornal Folha do
Progresso)
Novo Progresso, Itaituba, Santarém e Belterra registram alguns
dos índices pluviométricos mais altos desde o domingo (13)

A Defesa Civil fez um alerta, na manhã desta segunda-feira
(14), sobre chuvas intensas no Pará, com tempo muito nublado e
trovoadas. Os registros mais intensos são na área do Baixo
Amazonas, municípios de entorno da rodovia Transamazônica
(BR-230) .— motoristas devem se preparar para transtornos — e
sudoeste do estado.
Em algumas cidades, a chuva já começou desde o domingo e teve
alguns intervalos. Em outras, a manhã começou com chuva
intensa. As informações que baseiam o alerta da Defesa Civil
são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
“Há uma faixa de instabilidade que vai de leste a oeste do
Pará. De fato, estão ocorrendo chuvas intensa em alguns
pontos. É uma anormalidade nos índices pluviométricos, mas de
certo comum para esta época do ano. A partir desta terça, os
municípios que estão com chuvas fortes devem começar a ficar
numa situação melhor a partir desta terça (15)”, analisa o
meteorologista José Raimundo Abreu, coordenador do 2º Distrito
do Instituto Nacional de Meteorologia (2º Disme / Inmet).
Entre as cidades com chuvas mais intensas, José Raimundo cita
Itaituba, onde chove desde domingo (13) e já alcançou 90
milímetros de chuva. Em Belterra e Santarém, os níveis já
chegaram a 75 milímetros. Altamira e Tucuruí podem apresentar
instabilidades climáticas a partir desta segunda-feira. O
mesmo pode ocorrer em Novo Progresso e Cametá. O
meteorologista indica que as chuvas fortes serão em pontos
mais isolados.
Para a Região Metropolitana de Belém, por enquanto, há
possibilidade de chuvas para esta segunda. O dia amanheceu
nublado. Não há indicativo de chuvas graves, como estão
ocorrendo nos outros municípios paraenses.
ENTENDA O QUE SÃO OS MILÍMETROS DE CHUVA
1. O cálculo do volume de chuvas é feito ao medir a quantidade
de chuva (altura da lâmina da água formada) que caiu numa área

de 1 metro quadrado (1m²). Para isso é usado um aparelho
chamado pluviômetro.
2. Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água. Ou
seja, 100 mm de chuva são 100 litros de água, o mesmo que
cinco garrafões de água mineral de 20 litros caindo num mesmo
espaço de 1 metro quadrado.
3. Daí basta fazer a contas e imaginar as proporções. Claro
que a quantidade de chuvas, em milímetros, é medida durante
todo o tempo que chuva cai. Às vezes, 100 milímetros podem
demorar várias horas ou dias para cair.
FONTE:Jornal Folha do Progressso com informações do 2º Disme /
Inmet
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BR-163-Reboque de carreta se
desprende e tomba na serra do

Cachimbo
(Foto:Adelar Belling-via whatsapp)- O incidente aconteceu na
manhã deste sábado (12), entre a divisa do estado do Mato
Grosso com Pará no trecho da rodovia BR 163 [primeira curva da
serra sentido MT/PA] conhecido como Serra do Cachimbo.
Segundo informações uma carreta bi trem carregada com soja
trafegava pela rodovia quando o semi-reboque se desprendeu e
tombou as margens da via. Não houve feridos, apenas danos
materiais.
A rodovia ficou tomada por soja , e ficou perigoso para os
motorista que tiveram que redobrar os cuidados, o trecho é de
muitas curvas e tomado por serra que obriga aos motoristas
reduzirem a velocidade em cuidado dobrado.
O motorista seguiu viagem até a cidade para providenciar a
retirada do reboque tombado e o recolhimento da soja que ficou
no local.
Fonte:Jornal Folha do Progresso
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
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Caminhão provoca acidente é
destruído pelo fogo na BR 163
próximo ao distrito de Vila
Isol em Novo Progresso
(Fotos:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso) -Caminhão bi trem
(propriedade não divulgada) acabou em provocar acidente na
rodovia BR 163 nas proximidades do KM 1000 [VILA ISOL] no
final da tarde deste sábado (12) em Novo Progresso. Segundo
informação, acidente deixou ferido.
De acordo com a informação , os dois veículos viajavam sentido
Mato Grosso/Novo Progresso quando um deles bateu na traseira
do outro no quilômetro 1008, por volta das 18h. O caminhão
pegou fogo e parou no meio da rodovia uma camionete seguia
atrás acabou em colidir na traseira do bi trem. Após a batida,
o incêndio destruiu o caminhão. Ainda não se sabe as causas
do acidente e do incêndio.
Testemunha que vinha logo atrás dos veículos envolvidos no
acidente, divulgou no WhatasApp do Jornal Folha do Progresso
que a possibilidade do motorista estar embriagado, ele estava
visivelmente bêbado , divulgou.
Conforme relatos
acidente.

o motorista se evadiu do local após o

Na camionete estava o motorista conhecido por Cavalcante a
esposa e filho, o SAMU do distrito e Vila Isol socorreu as
vitimas, o motorista não se feriu, a esposa foi socorrida com
um corte no braço e o filho não se feriu, eles foram levados
para hospital de Novo Progresso para atendimento médico.

A rodovia teve transito paralisado por algumas horas no local.
Aguardem mais informações..
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835(93)
98117
7649.
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Homem é morto a tiros na
frente da família no bairro
Tom Alegria em Novo Progresso
Um homem foi morto a tiros na frente da família no inicio da
noite desta sexta-feira (11) no bairro Tom Alegria em Novo
Progresso.
Segundo vizinhos, a vítima que morava no Bairro Tom AlegriaIII, conversava com o assassino no momento que
acabou
atingido por ao menos dois disparos de arma de fogo na região
da cabeça. A motivação do crime pode ter sido por divida ou
conta a receber. Os familiares estavam junto a vitima no
momento que recebeu os tiros. A vitima morreu no local.
O atirador fugiu rumo ignorado. O sistema de inteligência da
policia civil investiga o caso esta na captura do suspeito.
Esta matéria esta sendo atualizada -Aguardem mais informações.
Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
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Semana marcada por furtos em
residenciais,
comércio
e
roubos de motocicletas em
Novo Progresso
Durante a semana roubos de motocicletas , furtos em
residências , comércio e assalto na rua foi registrado
em Novo Progresso.
Os furtos em residências e comércios aumentou nos 10 primeiros
dias do ano de 2019 em Novo Progresso. Duas motocicletas foram
roubadas em frente das residências somente nesta semana – uma
no bairro São Marcos, outra no Bairro Jardim América, a ação
dos ladroes é rápida em minutos eles roubam e desaparecem com
a motocicleta, muitas vezes vai para desmanche ou fica
escondida até desovar para garimpos da região. Houve registros
de ladrões que assaltaram residências e o comércio também foi
alvo dos bandidos neste inicio de ano em Novo Progresso.
Comércio de informática, alimentação e roupas também foi alvo

dos assaltantes!
Os roubos e os furtos apresentaram um
aumento significativo , as vitimas rapidamente procuram
divulgar os casos nas redes sociais, em busca de ajuda para
encontrar os ladrões e os pertences roubados. Muitos casos
com ação rápida da policia as vitimas conseguem recuperar a
motocicleta e os objetos furtados. Em sua maioria os casos não
tem solução- os pertences roubados desaparecem e ninguém é
preso e/ou responsabilizado pelo furto.
Redes Sociais
Mulher tem moto roubada no bairro São Marcos , o crime
aconteceu na madrugada deste dia (09), por volta de 5h. moto
pop100 preta placa OTP 0830, a dona da motocicleta Disse na
DEPOL. que a mesma foi levada da frente de sua residência.
A Polícia civil informou que conta com ajuda da comunidade na
busca de suspeitos.
Pois o progresso esta ficando bom porque nu Jardim América
também foi roubada uma pop laranja ontem (09/01)
POLICIA
De acordo com a policia, o aumento nos crimes desta natureza
se dá em virtude do consumo de drogas, entre os infratores,
também da maior taxa de desemprego. Ainda segundo a policia,
esses veículos geralmente são roubados ou furtados para serem
utilizados em outros delitos. “Objetos são furtados e trocados
por droga”, concluiu.
Fonte: Jornal Folha do Progresso
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
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Polícia descobre e impede
plano de fuga de presos em
Novo Progresso
“Presos usariam facas artesanal para render
agente e executar fuga”.
Entre eles presos de alta periculosidade.

Facas
artesanal(Foto:Divul
gação Policia)

O Policial André em Serviço de plantão descobriu e conseguiu
impedir um plano de fuga que pretendia os detentos da cadeia
de Novo Progresso. Os presos estão divididos em duas selas na
cadeia de Novo Progresso.

Grade onde pretendia a
fuga
(Foto:Divulgação
Policia)
Após a descoberta que aconteceu por volta das 03h00mn desta
madrugada de quinta-feira (10), o plano foi
ouvido pelo
plantonista André “ruídos vindo da cela número 02″. André
aguardou o amanhecer e comunicou aos delegados Dr. César e
Dr. Daniel. Em seguida uma operação com participação dos
policias Civil e Susipe foi realizada e antecipou a intenção
de um grupo de presos que usariam facas de fabricação
artesanal para render agentes da segurança e permitir a fuga.
Por volta das 08h00mn desta quinta (10) foi montada uma
operação de revista em todas as celas da carceragem, com
êxito, foi encontrando o local na grade onde seria a fuga de
oito (8) internos da cela de numero 02. Ainda continuando a
revista foi encontrada três (3) facas artesanais que
pertenciam a internos da cela número 01.

A policia obteve relatos que essas facas seriam usadas
para render o agente e executar uma fuga em massa.

Segundo a policia a
carceragem hoje se encontra com 31
(trinta e um) internos aguardando vagas no centro de
recuperação
de Itaituba,
um número muito alto para o
quantitativo de policiais de Novo Progresso.
Entre os presos quatro são considerado de alta periculosidade
um deles foi recapturado de Santarém.
Por:Jornal Folha do Progresso (Fotos:Divulgação Policia)
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Clube de Desbravadores de
Novo progresso participam do
“V CAMPOREE SUL-AMERICANO”
Clubes de Desbravadores da Igreja Adventista do
Novo Progresso e região participam do V CAMPOREE
na cidade de Barretos-SP , no Arena do Peão, com
50 mil Desbravadores e Jovens de todos os países

Sétimo Dia de
SUL-AMERICANO
a presença de
da América do

Sul! O encontro vai de 08 a 13 de Janeiro.
O tema do evento que acontece a cada 5 anos, para 2019 é “A
Melhor Aventura”, sobre as grandes vivências do adolescente do
século XXI como desbravador, cidadão, cristão, missionário e
peregrino rumo ao reino dos céus.
Divulgação: Moacélio Mello
Fotos: Facebook
Vídeo: Anderson Camargo
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
– JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117

7649.
https://youtu.be/RDQ9dCGdRas
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