Pará terá lockdown em 10
cidades a partir de quintafeira (7)
Medidas vão valer em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides,
Castanhal, Santa Izabel, Santa Bárbara, Breves, Vigia e Santo
Antônio do Tauá (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)
O governador Helder Barbalho, após anúncio em redes sociais,
decretará um conjunto de medidas para intensificar o
isolamento social e limitar a circulação de pessoas no Pará,
grupo de ações já conhecidas como “lockdown” (bloqueio de
emergência).
O decreto, a ser assinado ainda nesta terça-feira (5),
estabelece determinações para dez cidades: Belém, Ananindeua,
Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Izabel, Santa Bárbara,
Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá.
O critério para determinar quais cidades serão atingidas pelo
decreto será o das que apresentam números de casos confirmados
de novo coronavírus 50% superiores à média estadual.
Nas cidades sob o decreto, será permitida somente a circulação
de pessoas que estejam se dirigindo a algum dos serviços
essenciais previstos pela medida, com a limitação de apenas
uma pessoa por veículo.
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Homem é preso por atirar em
PM em Santa Izabel do Pará
(Foto:Reprodução) – Crime aconteceu na noite de sábado (11),
durante discussão no bairro Jardim das Acácias. O policial
passou por cirurgia e está internado no Hospital Metropolitano
em Ananindeua
A Polícia Militar (PM) prendeu homem acusado de atirar no
soldado da PM Joelson Albuquerque Noronha Júnior, de 27 anos,
na noite de sábado (11), em Santa Izabel do Pará, região
metropolitana de Belém.
De acordo com a PM, Joelson foi baleado durante uma discussão
no bairro Jardim das Acácias. O atirador conseguiu pegar a
arma do agentes e efetuou o disparo. Joelson foi socorrido e
levado para o Hospital Municipal de Santa Izabel do Pará, de
onde foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência
e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O policial foi submetido à

cirurgia e está sendo acompanhando pela corporação.
O autor do disparo fugiu do local, mas foi encontrado na Vila
de Americano. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de
Santa Izabel, onde permanece preso à disposição da Justiça.
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(Foto:Reprodução/Agência Pará) – Para participar do processo,
os estabelecimentos interessados devem entregar a documentação
de habilitação prevista no edital no prazo de 9 a 20 de março.
Iasep abre edital público para credenciamento de serviços de
saúde em 26 cidades do Pará Iasep abre edital público para
credenciamento de serviços de saúde em 26 cidades do Pará
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará
(Iasep) lançou nesta segunda-feira (9) um edital de chamada
pública para credenciamento de serviços de saúde em 26
municípios, incluindo região metropolitana de Belém e
interior. A concorrência busca contratar novas clínicas,
hospitais e centros de diagnóstico para atender os segurados
do Plano Iasep.
A chamada pública inclui os municípios de Abaetetuba, Acará,
Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança,
Capanema, Cametá, Castanhal, Garrafão do Norte, Itaituba,
Jacundá, Marabá, Marituba, Ourém, Paragominas, Redenção,
Salinópolis, Santa Izabel, Santarém, Tailândia, Tomé-Açu,
Tucuruí e Xinguara.
Os serviços contratados serão consultas em várias
especialidades; atendimentos de urgência e emergência;
internação clínica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica; UTI;
terapias seqüenciais, como fisioterapia e psicoterapia; além
de laboratórios, clínicas de diagnóstico por imagem e outras
diagnoses especializadas.
Habilitação
Para participar do processo, os estabelecimentos interessados
devem entregar a documentação de habilitação prevista no

edital no prazo de 9 a 20 de março. Os documentos podem ser
entregues na sede do Iasep, em Belém ou nas unidades regionais
do Iasep mais próximas dos municípios atendidos pelo edital,
ou ainda enviados por Correios via Sedex, desde que postados
até o dia 20. A chamada pública pode ser acessada no site do
órgão ou no Compras Pará.
Serviço
Credenciamento de clínicas, hospitais e centros de
diagnóstico. Entrega da documentação: de 9 a 20 de março, de
8h às 12h. Locais: sede do Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado do Pará (Iasep) – Avenida Gentil
Bittencourt, n. 2.175, CEP 66063-018, São Brás, Belém-PA;
gerências regionais ou agências municipais mais próximas do
estabelecimento interessado (os endereços podem ser acessados
no site do Iasep). A documentação também pode ser entregue via
Sedex (postagem até 20 de março).
Por G1 PA — Belém
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
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail:
adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/enem-mec-planeja-aplicar-pr
ova-para-cada-serie-do-ensino-medio/

Internos da Colônia Penal de
Santa Izabel recebem diplomas
Os
70
internos
participaram
de
quatro
cursos
profissionalizantes ofertados (Foto:Akira Onuma / Seap)
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)
entregou nesta segunda-feira (2) certificados para cerca de 70
internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (Cpasi),
que participaram de quatro cursos profissionalizantes
ofertados. A cerimônia ocorreu no Complexo Penitenciário de
Santa Izabel.
As capacitações, desenvolvidas pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e com validade em todo
território nacional e internacional, foram nas áreas de
eletricidade predial, carpintaria de telhado, pintura de obras
e hidráulica predial. As aulas ocorreram na unidade itinerante
da instituição denominada “Carreta Móvel”, na colônia penal, e
tiveram carga de 40h cada.
“Sabemos que é dificultoso, mas as barreiras foram superadas
para que não só eu, como meus irmãos tivéssemos essa
oportunidade. Isso é primordial para nossa qualificação para
que, quando sairmos, possamos ter um meio para sustentar
nossas famílias de maneira honesta”, disse Neemias dos Santos,
interno e orador da turma, que obteve três certificações.
O diretor da unidade Senai Getúlio Vargas, Welson Corrêa,
explicou a importância social do projeto: “A sociedade como um
todo ganha quando nos voltamos a olhar para essa parte que

está marginalizada, pois, ao saírem do sistema penal, com
certeza não irão para o mundo do crime, mas estarão tentando a
integração como cidadãos comuns que receberam oportunidade”.
Por:Redação Integrada
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
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br
adeciopiran_12345@hotmail.com

e/ou

e-mail:

http://www.folhadoprogresso.com.br/curso-ead-para-professorese-ofertado-em-parceria-com-a-capes/

PRF apreende 40 m³ de madeira
em
caminhão
na
BR-010,

nordeste do Pará
PRF apreende madeira na BR-010 — Foto: Ascom/ PRF
O material foi apreendido e o condutor autuado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última quintafeira (14) cerca de 40m³ de madeira ilegal na BR-010, no
nordeste do Pará. Segundo a PRF, a carga estava em um
caminhão, próximo ao município de Santa Izabel do Pará. O
material foi apreendido e o condutor autuado.
De acordo com a PRF, a apreensão foi feita durante uma
fiscalização de rotina na região. Ao ser questionado sobre a
carga, o condutor teria apresentado a Guia Florestal do
produto, mas a carga transportada não era compatível com a
registrada no documento.
Segundo o condutor, a carga de madeira teria saído do
município de Tomé-Açu, no Pará, e tinha como destino final a
cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte.
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Polícia Civil incinera 1,5
tonelada de drogas em Santa
Izabel
(Foto:Reprodução) – Drogas como maconha, cocaína e pasta base
de cocaína foram destruídas nos fornos de uma fábrica de
tijolos
A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Divisão Estadual
de Narcóticos (Denarc), realizou nesta sexta-feira (07), no
município de Santa Izabel do Pará, a incineração de
aproximadamente 1.500 quilos de entorpecentes.
A droga incinerada, dentre os quais, maconha, cocaína, pasta
base de cocaína, oxi, ecstasy, MD, é proveniente de apreensões
da delegacia especializada, bem como de procedimentos
policiais realizados em seccionais e delegacias da região
metropolitana de Belém.
Após autorização judicial, o entorpecente foi incinerado em
uma fábrica de tijolos em Santa Izabel, com a ciência dos
órgãos competentes.
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Agentes prisionais encontram
celulares e carregadores em
presídio de Santa Izabel, no
Pará
Agentes prisionais apreendem celulares e carregadores no
Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III (CRPP III) em
Santa Izabel, no Pará — Foto: Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (Seap)
Internos da cela onde os itens foram encontrados responderão a
Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará
(Seap) informou que agentes prisionais apreenderam celulares e
carregadores no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará

III (CRPP III) , em Santa Izabel, região metropolitana de
Belém.
De acordo com a Seap, foram encontrados 12 aparelhos celular,
2 fones de ouvido, dois carregadores e uma bateria de celular,
durante o procedimento de revista geral nesta quarta-feira
(22).
Os internos da cela onde os itens foram encontrados
responderão a Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).
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Foragidos de presídio de
Santa Izabel são recapturados
em Salinópolis, no Pará
Complexo Penintenciário de Santa Izabel — Foto: Reorodução/O
Liberal
Prisões aconteceram durante operação policial que ocorreu nos
dias 21 e 23 de dezembro.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará
(Seap) informou que dois detentos que estavam foragidos do
Complexo Penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana
de Belém, foram recapturados nos dias 21 e 23 de dezembro, em
Salinópolis, nordeste do Pará.
De acordo com a Seap, Giovani Alves Brandão e Maxney
Magalhães, foragidos desde o julho e agosto de 2019,
respectivamente, foram presos durante operação policial e
levados até o Centro de Recuperação Regional de Salinópolis
(CRRSAL). Em seguida, foram transferidos para a Central de
Recuperação de Condenados (CRCO), no bairro de São Brás, em
Belém.
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TRE cassa mandato de sete
vereadores de Santa Izabel do
Pará
Eles foram condenados em primeira e em segunda instâncias
dentro de um processo que investigou fraudes no uso de
candidaturas laranjas para preenchimento da chamada cota de
gênero.
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou os mandatos de
sete vereadores do município de Santa Izabel, no nordeste do
Pará. Todos de uma mesma coligação. Eles foram condenados em
primeira e em segunda instâncias dentro de um processo que

investigou fraudes no uso de candidaturas laranjas para
preenchimento da chamada cota de gênero.
A cota estabelece, por lei, que 30% das candidaturas sejam
compostas por mulheres, mas na prática, de acordo com o TRE, o
que se obervou foi que algumas candidatas obtiveram zero
votos, o que indicou a fraude. Da decisão cabe recurso.
Foi unânime a decisão do TRE sobre a cassação dos mandatos e
coligações nos quais vereadores fazem parte. Além de perderem
os mandatos de vereadores, os que concorreram as eleições nas
coligações: JUNTOS POR SANTA IZABEL E UNIÃO POR SANTA IZABEL,
ficarão inelegíveis por 8 anos, salvo os vereadores JOSÉ MARIA
NUNES E VADICO que entraram com recurso e foi acatado o pedido
de não inelegibilidade.
A decisão dever ser cumprida de imediato e a posse dos novos
vereadores deve ocorrer até a próxima segunda-feira.

Vereadores que perderam o mandato:
Rogério Sousa (Rodinha) – PL
Edimilson Galeno – DEM
Capitão Félix – DEM
Nunes Promoções – PTB
Vadico – PP
Marco da Ambulância – PSC (atual presidente da Câmara)
Alex Sander – PSC
Devem assumir as cadeiras:
Antônio Conde – Totó
Shigueó Kanai
Beto da Celpa
Gadiga
Nilson da Areia Branca
Jaime Pereira
Valdeci do Travessão
Por G1 PA — Belém
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