Ministério
da
Justiça
autoriza
uso
da
Força
Nacional na Amazônia Legal
Medida vai vigorar no período de 22 de maio a 10 de junho
(Foto:Reprodução/Agência Brasil)
O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional
de Segurança Pública na área conhecida como Amazônia Legal, em
ações de fiscalização, de repressão ao desmatamento ilegal e
demais crimes ambientais e de combate aos incêndios florestais
e às queimadas.
A portaria que prevê a ação conjunta com as Forças Armadas em
apoio ao Gabinete de Segurança Institucional foi publicada no
Diário Oficial da União de hoje (22). Ela se aplica em
“atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em
caráter episódico e planejado” pelo prazo de 20 dias, no
período de 22 de maio a 10 de junho de 2020.
A Amazônia Legal é uma área que abrange 61% do território
nacional, integrada por nove estados pertencentes à bacia
amazônica e pela área de ocorrência das vegetações amazônicas.
Atualmente essa área, com uma superfície de aproximadamente
5,2 milhões de quilômetros quadrados, corresponde à totalidade
dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão.
Além de conter 20% do bioma cerrado, a Amazônia Legal abrange
todo o bioma Amazônia, onde está abrigada a mais elevada
biodiversidade do planeta; o maior banco genético; e 1/5 da
disponibilidade mundial de água potável.
Fonte:Agência Brasil
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Pacientes com Covid-19 são
transferidos do Pará para
UTIs particulares de Palmas
Acolhimento de pacientes de outros estados está sendo
acompanhado pelos órgãos de fiscalização. Conselho Federal de
Medicina alerta para o risco destes leitos fazerem falta no
futuro.
Momento em que pacientes de outros estados desembarcaram no
aeroporto de Palmas — Foto: T1 Notícias/Divulgação

Pacientes do estado do Pará com diagnóstico de Covid-19 foram
trazidos para o Tocantins em UTIs aéreas. O G1 apurou que pelo
menos 15 pessoas do estado vizinho estão internadas em leitos
particulares de terapia intensiva em Palmas. A situação foi
conformada pela Secretaria Municipal de Saúde da capital e
está sendo acompanhada por órgãos de fiscalização. Segundo o
Conselho Federal de Medicina (CFM), a chegada desses pacientes
acende um sinal de alerta para a importação de casos de
coronavírus, além da ocupação de leitos que futuramente podem
ser requeridos pela saúde pública do estado para atender
pacientes locais.
Os últimos pacientes vindos do Pará teriam desembarcado nesta
quinta-feira (14) no aeroporto de Palmas. A Infraero, empresa
pública que administra o terminal, informou que os
desembarques ocorreram na área do hangar do governo do estado
e os pacientes saíram do local em ambulâncias.
O G1 ligou para os hospitais particulares em que os pacientes
foram internados, mas as ligações não foram atendidas. A
empresa que fez o transporte dos pacientes do Aeroporto para
os hospitais foi procurada, mas não respondeu aos
questionamentos sobre o protocolo de transporte destes casos
de Covid-19.
O conselheiro Estevam Rivelo, do Conselho Federal de Medicina,
alerta para os riscos no transporte de pacientes com Covid-19.
“Tem que observar se foi feito a proteção adequada na
circulação dessas pessoas contaminadas no nosso estado”,
comentou.
Leitos podem fazer falta
Em abril o governo do estado afirmou que o Tocantins tinha 288
leitos de UTI públicos para atender pacientes de Covid-19.
Depois disso, mais dez leitos foram recebidos do governo
federal e 42 que já estavam em funcionamento foram
habilitados. A taxa de ocupação estava em 35% até o começo

desta semana.
Esse acolhimento de pacientes de outros estados, já
diagnosticados com Covid-19, é visto com preocupação pelo
Conselho Federal de Medicina. O conselheiro alerta para o
risco de que esses leitos particulares venham fazer falta para
o tratamento do coronavírus no Tocantins.
“Nos já temos uma escassez muito grande de leitos de UTIs
dentro do Tocantins. Esses leitos adicionais do serviço
privado serviriam até que fossem tomada outra decisão para
amenizar uma possível busca de leitos, diante de um colapso da
saúde do Tocantins”, analisou.
A preocupação do conselheiro pode ser vista na prática em
Araguaína, no norte do Tocantins, onde todos os leitos
públicos do Hospital Regional foram ocupados na semana passada
e o estado precisou recorrer a UTI de um hospital particular
conveniado.
Nesta sexta-feira (15), o estado chegou a 1.179 casos de
Covid-19 confirmados. São 82 pessoas hospitalizadas, sendo 37
em UTIs – 21 em leitos públicos e 16 em leitos privados.
A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) informou que
está acompanhando os casos dos pacientes que testaram positivo
para Covid-19 no Pará e foram trazidos para as Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais particulares de Palmas.
Porém, afirmou que a competência da regulação desses casos é
da Secretaria de Estado da Saúde, pois foram notificados em
outro estado.
Procurada pelo G1, o governo do estado afirmou que vai
requisitar 70% dos leitos de UTI da rede particular do estado.
Essas vagas vão passar para a gestão do estado e serão
regulados pela Secretaria de Estado da Saúde.
O Ministério Público Estadual informou que também está
acompanhando o caso e recomendou que o poder requisite os

leitos particulares de UTI para atender pacientes do estado. O
G1 também questionou o Ministério da Saúde sobre o protocolo
de transferência de pacientes com Covid-19 em UTI aérea, mas
não houve resposta.
Por G1 Tocantins
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Bolsonaro autoriza envio de
tropas das Forças Armadas
para
combater
focos
de
incêndio e desmatamento na
Amazônia Legal
(Foto:Reprodução) – Decreto de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) foi publicado nesta quinta (7) no Diário Oficial da
União. Região engloba Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,

Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou, nesta quinta-feira (7),
o envio de tropas das Forças Armadas para combater focos de
incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que
engloba os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
A determinação se aplica
indígenas, unidades federais
áreas federais nos estados,
poderá se estender a áreas
governos.

à faixa de fronteira, terras
de conservação ambiental e outras
mas a atuação das tropas também
estaduais se houver pedido dos

O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi publicado no
Diário Oficial da União. As missões de GLO são realizadas
exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República,
e ocorrem quando “há o esgotamento das forças tradicionais de
segurança pública, em graves situações de perturbação da
ordem”, segundo o Ministério da Defesa.
Diretor do Ibama exonerado
No mês passado, o diretor de Proteção Ambiental do Ibama,
Olivaldi Azevedo, foi exonerado do cargo, dois dias depois da
divulgação de uma megaoperação do órgão para tirar madeireiros
e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará. O
objetivo era proteger os cerca de 1,7 mil indígenas na região
do contágio pelo coronavírus. A operação foi mostrada no
Fantástico do dia 12 de abril.
O Ministério Público Federal afirmou que vai investigar a
exoneração de Azevedo.
Aumento no desmatamento
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram
29,9% em março deste ano quando comparados a março de 2019.

Neste ano, foram emitidos alertas para 326,51 km², enquanto no
ano anterior, no mesmo período, foram 251,3 km².
O Pará foi o estado com a maior área agregada a receber avisos
de desmatamento em março: foram 122 km², e corresponde a 37%
do total. Em seguida veio o Amazonas, com 73 km². O terceiro
foi Mato Grosso, com 68 km².
As queimadas também aumentaram: dados do Inpe apontaram, em
janeiro, que o número de focos de queimadas na Amazônia foi
30% maior em 2019 que em 2018. Ao todo, o bioma da Amazônia
registrou 89.176 focos de queimadas em 2019, comparados a
68.345 no ano anterior.
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Bolsonaro autoriza envio de
tropas das Forças Armadas
para
combater
focos
de
incêndio e desmatamento na
Amazônia Legal
(Foto Reprodução) – Decreto de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) foi publicado nesta quinta (7) no Diário Oficial da
União. Região engloba Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou, nesta quinta-feira (7),
o envio de tropas das Forças Armadas para combater focos de
incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que
engloba os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
A determinação se aplica
indígenas, unidades federais
áreas federais nos estados,
poderá se estender a áreas
governos.

à faixa de fronteira, terras
de conservação ambiental e outras
mas a atuação das tropas também
estaduais se houver pedido dos

O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi publicado no
Diário Oficial da União. As missões de GLO são realizadas
exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República,
e ocorrem quando “há o esgotamento das forças tradicionais de
segurança pública, em graves situações de perturbação da
ordem”, segundo o Ministério da Defesa.
Diretor do Ibama exonerado
No mês passado, o diretor de Proteção Ambiental do Ibama,
Olivaldi Azevedo, foi exonerado do cargo, dois dias depois da

divulgação de uma megaoperação do órgão para tirar madeireiros
e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará. O
objetivo era proteger os cerca de 1,7 mil indígenas na região
do contágio pelo coronavírus. A operação foi mostrada no
Fantástico do dia 12 de abril.
Aumento no desmatamento
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram
29,9% em março deste ano quando comparados a março de 2019.
Neste ano, foram emitidos alertas para 326,51 km², enquanto no
ano anterior, no mesmo período, foram 251,3 km².
O Pará foi o estado com a maior área agregada a receber avisos
de desmatamento em março: foram 122 km², e corresponde a 37%
do total. Em seguida veio o Amazonas, com 73 km². O terceiro
foi Mato Grosso, com 68 km².
As queimadas também aumentaram: dados do Inpe apontaram, em
janeiro, que o número de focos de queimadas na Amazônia foi
30% maior em 2019 que em 2018. Ao todo, o bioma da Amazônia
registrou 89.176 focos de queimadas em 2019, comparados a
68.345 no ano anterior.
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Polícia
Civil
prende
suspeitos
de
assaltos
a
carros-fortes
em
quatro
estados; indígena que teria
ajudado na fuga é alvo
Carro-forte atacado em Arapoema no TO — Foto: Divulgação
São cumpridos seis mandados de prisão e 16 de busca e
apreensão no Tocantins, Bahia, Pernambuco e Pará.
Segundo as investigações, indígena teria ajudado na criação de
rotas de fuga pela mata e na travessia pelo rio Araguaia.
Três pessoas foram presas pela Polícia Civil na operação
Guerra Justa, na manhã desta terça-feira (28), elas são
suspeitas de assaltos a bancos e carros-fortes. Ao todo, são
cumpridos seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão no
Tocantins, Bahia, Pernambuco e Pará. Um dos alvos é um
indígena que, segundo as investigações, auxiliava os
criminosos na criação de rotas de fuga pela região de mata e
na travessia pelo rio Araguaia. Os policiais também
apreenderam 762 munições, uma carabina calibre 12 e drones.
A ação é o resultado das investigações relacionadas à
tentativa de roubo a um carro-forte, em agosto do ano passado,

na TO-030, entre as cidades de Colinas do Tocantins e
Arapoema, norte do estado. A polícia disse que chamou a
atenção o poderio bélico dos assaltantes, que chegaram a usar
uma metralhadora calibre ponto 50, capaz de parar tanques e de
abater aeronaves.
Mais de 80 policiais participam da operação. Os 16 mandados de
busca e apreensão são cumpridos em cidades como Xinguara (PA),
Marabá (PA), Paulo Afonso (BA), Pedrolina (PE) e Cabrobó (PE).
O delegado Eduardo Menezes disse que chama atenção dois
mandados cumpridos em Cabrobó, onde fica uma madeireira,
envolvida nos crimes.
Conforme as investigações, há a suspeita que os caminhões,
carregados com madeira da empresa era utilizados para
transportar o armamento de forma discreta para vários estados
da região norte e nordeste.
O delegado disse também que, durante a tentativa de assalto ao
carro-forte, os criminosos podem ter usado uma aldeia indígena
localizada em Santa Fé do Araguaia como ponto de apoio para
planejar o atentado e dar suporte na fuga após o roubo.
Situada às margens do rio Araguaia, a aldeia serviu para fugir
com maior rapidez para o estado do Pará, após a ação. O
indígena, alvo da operação, teria ficado responsável por
atravessar os criminosos e todo o armamento em barcos.
No estado do Pará, um dos suspeitos que ficou ferido durante a
tentativa do roubo ao carro-forte, tentou atendimento em um
posto de saúde, que fica em Xinguara, mas não obteve sucesso.
A tentativa de roubo ao carro-forte
Em agosto de 2019, um grupo de vigilantes de uma empresa
responsável por transporte de valores foi atacado pelos
assaltantes. Os criminosos cercaram o caminhão blindado e
passaram a efetuar disparos contra o veículo.

A perseguição e a troca de tiros perduraram por cerca de
quilômetros. Até que o veículo dos assaltantes teve um dos
pneus furados por um disparo efetuado pele equipe de guardas.
Sem sucesso no roubo do dinheiro, os criminosos abandonaram o
veículo e atearam fogo, fugindo em outro carro.
O tiroteio assustou os moradores do Povoado chamado 19,
próximo ao município de Arapoema. Chamou a atenção o poderio
bélico dos assaltantes, que chegaram a utilizar um
metralhadora calibre ponto 50, capaz de parar tanques de
guerra e de abater aeronaves.
Segundo a Polícia Civil, um dos criminosos alvos da operação
acabou sendo preso em operação realizada no dia 16 de abril,
na cidade de Aparecida, interior do estado da Paraíba. Além do
verdadeiro arsenal de guerra, formado por fuzis , pistolas,
munições e explosivos, com o investigado foi encontrada a
metralhadora ponto 50 utilizada no ataque ao carro forte na
cidade de Arapoema, conforme as investigações.
Em Aparecida, a operação foi realizada de forma integrada
pelas Polícias Militar e Civil da Paraíba e da Polícia Federal
dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte para prender uma
quadrilha interestadual que planejava atacar carros-fortes e
bancos no sertão da Paraíba.
Operação Guerra Justa
Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao
período colonial brasileiro, onde se recorria à mão de obra
indígena para trabalhar nas terras. Segundo a legislação
vigente à época, para que o índio fosse recrutado, algumas
condições deveriam ser atendidas. As principais eram provar
que os indígenas eram bravios, não aceitavam a catequização,
atacavam os colonos e eram antropófagos. A estes deveria ser
decretada a Guerra Justa. A Guerra Justa seria assim o
mecanismo mais utilizado para obtenção da mão de obra
indígena.
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Correios selecionam jovens
aprendizes; são mais de 4 mil
vagas
Além da inscrição, o processo seletivo também conta com a fase
de comprovação da renda familiar mensal (Foto:EBC / Agência
Brasil)

Inscrições vão até quinta-feira (30) e é aberta a estudantes
de todo o Brasil
Até esta quinta-feira (30), estudantes de todo o Brasil têm a
oportunidade de se inscrever no concurso Jovem Aprendiz da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que oferece um
total de 4.462 vagas, além da formação de cadastro reserva,
para o Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo
ou Assistente de Logística. As inscrições podem ser feitas no
site da empresa. Os aprendizes selecionados receberão um
salário mínimo, além de vale-transporte compartilhado, valerefeição ou alimentação compartilhado em 5%, e uniforme.
Há chances para cidades localizadas no Distrito Federal e nos
Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
Podem participar candidatos que possuam nacionalidade
brasileira ou estrangeira; que tenham idade entre 14 e 22 anos
completos, no ato da contratação; que estejam cursando, no
mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculados e
frequentando a escola, caso não tenham concluído o ensino
médio; que não tenham sido contratados anteriormente como
jovem aprendiz pelos Correios e que não tiveram vínculo
empregatício com a empresa; e que tenham disponibilidade para
cumprir jornada de aprendizagem de 20 horas semanais.
Além da inscrição, o processo seletivo também conta com a fase
de comprovação da renda familiar mensal, idade, escolaridade e
participação em programas sociais; fase pré-admissional, em
que, além dos exames médicos admissionais, será realizada a
matrícula no curso de aprendizagem e a entrega dos documentos
pessoais de comprovação das exigências para o ingresso; e a
fase de contratação, que será feita gradualmente, conforme as
necessidades dos Correios. A seleção terá a validade de um

ano, podendo ser prorrogada uma vez pelo mesmo período.
Fonte:Redação Integrada
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Corpo de jovem encontrado
atrás de UPA em Palmas está

no IML há 15 dias
Corpo está no IML de Palmas — Foto: Letícia Queiroz/G1
Tocantins
Vítima foi identificada como Lucas Feitosa da Silva, de 20
anos. Ele é natural de Tucumã, no Pará.
O corpo do jovem Lucas Feitosa da Silva, de 20 anos, está no
Instituto Médico Legal (IML) de Palmas há 15 dias. Ele foi
encontrado morto atrás da Unidade de Pronto Atendimento da
região sul na noite de 15 de março. O prédio fica entre o
Jardim Aureny II e o setor Santa Bárbara.
A Secretaria de Segurança Pública não informou as causas da
morte de Lucas Feitosa. Ele estava com os documentos e por
isso foi identificado, mas a família ainda não foi localizada
para fazer o reconhecimento oficial do cadáver.
Os documentos indicam que ele é natural da cidade de Tucumã,
no Pará. O IML pediu que parentes, ou amigos que conheçam os
familiares de Lucas Feitosa entrem em contato pelo telefone
(63) 3218-6840. Também podem ir até à sede do órgão, na Quadra
304 Sul, Avenida NS-4, Lote 02, Plano Diretor Sul, em Palmas.
Por G1 Tocantins
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Polícia Federal desarticula
organização
criminosa
especializada em fraudes no
seguro-desemprego no Pará e
Tocantins
Grupo fraudava dados no Sistema Nacional de Emprego (SINE);
apenas em Palmas, prejuízo aos cofres públicos já soma mais de
R$ 1 milhão (Foto:Reprodução)
Nesta terça-feira (18), a
Polícia Federal deflagrou uma
operação para desarticular parte de uma organização criminosa
que realizava saques de parcelas do Seguro-Desemprego de forma
fraudulenta, no Pará, Tocantins, Goiás e outros estados do
Brasil.
Intitulada de Operação Escroque, a ação conta com 70 policiais
federais, que cumprem mandados no Pará e Tocantins, sendo que
três mandados são de prisão preventiva, dois de prisão
temporária e quinze de busca e apreensão.

Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas,
capital do Tocantins. Segundo a Polícia Federal, a organização
criminosa realizava as fraudes por meio da obtenção de senhas
de acesso de servidores do Sistema Nacional de Emprego (SINE),
confeccionando requerimentos de seguro-desemprego de forma
remota utilizando programas de computadores. Eles também
obtinham, por meio de furtos e outros meios ilegais,
computadores do SINE que são autorizados a confeccionar
requerimentos de Seguro-Desemprego junto ao Ministério da
Economia.
Esses requerimentos eram feitos em nome de pessoas aliciadas,
forneciam seus dados pessoais aos criminosos em troca de
participação nos lucros. Os trabalhadores eram então
cadastrados dezenas de vezes, utilizando números diferentes de
PIS, possibilitando vários saques do seguro em nome de uma só
pessoa,várias vezes no mês.
Apenas no SINE de Palmas, foram identificados quase 1.500
requerimentos fraudulentos, e o prejuízo aos cofres públicos
já soma mais de R$ 1 milhão.
Os presos serão encaminhados à Casa de Prisão Provisória de
Palmas e poderão responder pelos crimes de associação
criminosa, estelionato majorado, corrupção ativa e passiva e
furto qualificado, cujas penas podem chegar a 30 anos de
reclusão.
O nome da operação – Escroque – faz referência àqueles que se
apoderam de bens alheios, por meios ardilosos e fraudulentos.
Por:O Liberal
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ENGIE
compra
projeto
de
transmissão na região Norte
O contrato de aquisição da Novo Estado prevê a construção de
mais de 1.800 km de linhas de transmissão no Pará e Tocantins,
além de uma subestação e da expansão de outras
três.(Foto:Divulgação Engie)
Nesta segunda-feira, 23 de dezembro, a ENGIE Brasil Energia
firmou contrato de compra de 100% das ações da Sterlite Novo
Estado Energia S.A., detentora de concessão para construção,
operação e manutenção de 1.800 km de linhas de transmissão nos
estados do Pará e Tocantins. O negócio de R$ 410 milhões –
valor sujeito a ajustes até a data de fechamento da operação –
abrange também a construção de uma nova subestação e a
expansão de outras três subestações existentes nos dois
estados.

“Esta aquisição está alinhada com a estratégia da companhia de
se posicionar como um dos principais agentes da infraestrutura
energética brasileira”, afirma o diretor-presidente e de
relações com investidores da ENGIE Brasil Energia, Eduardo
Sattamini. “Enxergamos a oportunidade de ampliar a nossa
atuação no país no segmento de transmissão, que, com o reforço
de novas linhas, melhora a eficiência energética do
setor – uma das premissas básicas da ENGIE em seus
investimentos. Vamos manter os acionistas e o mercado
informados sobre o andamento deste e de qualquer outro assunto
de interesse do mercado”, acrescenta o executivo.
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da
ENGIE Brasil Energia. Seu fechamento está sujeito à obtenção
de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Em dezembro de 2017, a Sterlite Participações, controladora da
Novo Estado, venceu o Lote 3 do leilão de transmissão da
Aneel, referente ao empreendimento a ser construído na região
Norte do país. Todas as licenças de instalação já foram
obtidas e o início das obras está previsto para 2020.
Este será o segundo projeto de linhas de transmissão da ENGIE
no Brasil. Em dezembro de 2017, a Companhia arrematou no mesmo
leilão mencionado o Lote 1, que contempla a construção de mil
km de linhas de transmissão, cinco novas subestação e a
ampliação de outras cinco no estado do Paraná. Com mais de R$
2 bilhões de investimentos, o projeto “Gralha Azul” já está em
andamento e, no auge da obra, deve gerar até 5 mil empregos
diretos.
Em infraestrutura, a aquisição da Novo Estado é mais um
negócio da ENGIE em 2019, ano marcado pela entrada da empresa
no segmento de gás natural no país com a aquisição da TAG.
Sobre a ENGIE
A ENGIE Brasil é a maior produtora privada de energia elétrica
do Brasil, com capacidade instalada própria de 10.211MW em 61

usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. A
empresa possui quase 90% de sua capacidade instalada no país
proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de GEE,
como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa.
Com a aquisição da TAG, a ENGIE é agora também detentora da
mais extensa malha de transporte de gás natural do país, com
4.500 km.
Além disso, o Grupo atua no Brasil na comercialização de
energia no mercado livre e está entre as maiores empresas em
geração fotovoltaica distribuída. A empresa possui ainda um
portfólio completo em soluções integradas responsáveis em
reduzir custos e melhorar infraestruturas para empresas e
cidades, como eficiência energética, monitoramento e
gerenciamento de energia, gestão de contratos de fornecimento
de eletricidade, iluminação pública, sistemas de HVAC,
telecomunicação, segurança e mobilidade Urbana. Contando com
2.300 colaboradores, a ENGIE teve no país em 2018 um
faturamento de R$ 9.3 bilhões.
O Grupo é uma referência global em energia e serviços de baixo
carbono. Para fazer frente às mudanças climáticas. Para fazer
frente às mudanças climáticas, a ambição da ENGIE é se tornar
líder global da transição para uma economia de baixo carbono
para os clientes, em particular empresas e autoridades
locais. A ENGIE se apoia nas suas atividades chave (energia
renovável, gás, serviços) para oferecer soluções competitivas
turnkey “as a service”. Com seus 160.000 colaboradores,
clientes, parceiros e stakeholders, o Grupo é uma comunidade
de Construtores Imaginativos, comprometidos a cada dia com um
progresso harmonioso.
Receita em 2018: 60,6 bilhões de euros. O Grupo está cotado
nas bolsas de Paris e Bruxelas (ENGI) e é representado nos
principais índices financeiros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50,
Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e índices nãofinanceiros (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris –

World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40
Governance).
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Passageiro
que
saiu
de
Santarémmorreu após passar
mal em avião viajava para
visitar filhos que não via há
12 anos, no DF
Raimundo Nonato Lima Queiroz, de 63 anos morreu após passar
mal em avião — Foto: Arquivo pessoal

Raimundo Nonato Lima Queiroz será enterrado em Brasília nesta
quarta-feira (18). Ele embarcou em Santarém (PA); aeronave fez
pouso não programado em Palmas (TO), mas pedreiro já estava
morto.
O passageiro que morreu após passar mal dentro de um avião,
nesta segunda-feira (16), havia saído de Santarém (PA) e
seguia para Brasília onde iria visitar os filhos que não via
há 12 anos. A aeronave ainda fez um pouso não programado no
aeroporto de Palmas (TO), mas Raimundo Nonato Lima Queiroz já
estava morto.
Ao G1, Waydina da Silva Queiroz, filha de Raimundo Nonato,
disse que o pai morava em Rurópolis (PA) e não conhecia os
três netos – um menino de 6 anos e duas meninas gêmeas, de 3
anos.
“Tinha 12 anos que ele não via meus dois irmãos. Ele queria
muito conhecer os netos.”
A suspeita é que o pedreiro, de 63 anos, tenha sofrido um
infarto durante o voo. Segundo a família, Raimundo Nonato será
sepultado nesta quarta-feira (18), em Sobradinho, no Distrito
Federal (veja mais abaixo).
Corpo de passageiro que morreu após passar mal em voo é
liberado em Palmas

Waydina da Silva Queiroz e o pai, Raimundo Nonato — Foto:
Arquivo pessoal

Queria conhecer os netos
Waydina, a filha de Raimundo Nonato que mora na região de São
Sebastião, no DF, contou que o pai era hipertenso e viajava
sozinho. Segundo a farmacêutica, ele queria passar o Natal em
Brasília para poder abraçar os filhos e os netos.

“Era um desejo do coração dele poder abraçar os filhos e os
netos.”
Waydina disse que o pedreiro havia comprado passagem somente
para a viagem de Santarém até Brasília e não sabia, ao certo,
quanto tempo ficaria no Distrito Federal. “Ele estava muito
ansioso para vir para Brasília”, afirmou.
Enterro em Brasília
O corpo de Raimundo Nonato Lima Queiroz, de 63 anos, foi
liberado pelo Instituto Médio Legal de Palmas (TO) na tarde
desta terça-feira (17). Ele deverá chegar ao Distrito Federal
durante a madrugada de quarta-feira (18).
O enterro está previsto para ocorrer às 17h, no cemitério de
Sobradinho.

IML de Palmas — Foto: Letícia Queiroz/G1 Tocantins
Por: Afonso Ferreira, G1 DF
17/12/2019 19h43 /G1 DF.
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