Adepará convoca produtores de
soja para realizarem cadastro
da safra 2020/2021
Adepará convoca os produtores de soja da região sul e sudoeste
do Pará a realizarem o cadastro anual da safra, até 15 de
fevereiro/2021
(Foto:Divulgação Ascom / Adepará)
A ficha de cadastro está disponível no site da Agência
(www.adepara.pa.gov.bvr). O prazo para comunicação do plantio
se encerra em 15 de fevereiro de 2021
A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) convoca os
produtores de soja da região sul e sudoeste do Estado para
realizarem o cadastro anual da safra. O prazo para a
comunicação do plantio se encerra no dia 15 de fevereiro de
2021 e pode ser feito no escritório da Adepará do município.
O objetivo é localizar e conhecer de maneira mais rápida e
eficaz as áreas de plantio, principalmente, para o
planejamento das ações de defesa vegetal. “A partir desse
cadastro é que nós podemos fazer o planejamento das ações de
defesa, inspeções fitossanitárias e fiscalizações do vazio
sanitário”, explica a responsável técnica pelo Programa
Fitossanitário da Cultura da Soja, Maria Alice Thomaz.
Vazio sanitário é período de três meses no qual é proibido
cultivar a soja para combater a ferrugem asiática, uma das
doenças de maior importância da cultura.
O Programa Fitossanitário faz parte da Gerência de Pragas de
Importância Econômica da Adepará, sendo responsável por
realizar o levantamento de ocorrência de pragas que afetam
culturas de maior importância econômica para o Estado, além de
desenvolver estratégias de prevenção e controle.

Os municípios que devem realizar o cadastro são: Bannach,
Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia
Pau-D’Arco, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do
Araguaia), Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu, Tucumã,
Água Azul do Norte, Rio Maria, Sapucaia, Xinguara, Brejo
Grande do Araguaia, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna,
Palestina do Pará, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São
Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Canaã dos Carajás,
Curionópolis, Eldorado do Carajás, Parauapebas, Aveiro,
Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, além dos
distritos de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos.
Safra
Na safra 2019/2020, a Adepará atuou nos 42 municípios e 2
distritos que possuem plantio do grão. No Pará, o cultivo da
soja ocupa uma área de 476.517,96 hectares divididos em 1.219
propriedades.
Todas as propriedades ou áreas produtoras de soja (inclusive
plantios destinados à pesquisa), no Pará, devem,
obrigatoriamente, ser cadastradas de acordo com a Portaria nº
911, de 27 de março de 2017. Os produtores que não se
regularizarem estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei
Estadual Nº 7.392/2010.
No site da Adepará está disponível a ficha de cadastro que
deve ser preenchida pelo produtor e entregue no escritório da
Agência de Defesa Agropecuária.
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Agências da Caixa abrem neste
sábado em 27 cidades do Pará
Em Belém, oito agências do banco estarão em funcionamento
(Foto:Fábio Costa / O Liberal)
Atendimento será das 8h ao meio-dia
Quarenta agências da Caixa Econômica abrem, hoje (17), em
várias cidades do Pará, para o pagamento do saque emergencial
de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) a trabalhadores nascidos em julho e agosto. O
atendimento será das 8h ao meio-dia.
Em todo o Pará, o serviço estará disponível em 27 municípios
do Estado. Em Ananindeua, por exemplo, irão funcionar as duas

agências do bairro do Coqueiro, além da do Centro. Já em
Belém, oito locais estarão abertos para receber os usuários.
Haverá ainda atendimento em Xinguara, Salinópolis, Castanhal,
Itaituba, Marabá e Breves, no Marajó, entre outras cidades
paraenses. A lista das agências que estão funcionando está
disponível no endereço www.caixa.gov.br/agenciasabado.
A Caixa orienta que não é preciso chegar antes do horário de
abertura. O banco informa que todas as pessoas que procurarem
as agências dentro do período de funcionamento serão
atendidas.
No Brasil, 10,2 milhões de pessoas têm direito ao benefício e
poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque
Emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 6,4 bilhões.
Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os
valores, por meio do aplicativo Caixa Tem, para outra conta,
seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.
Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas poupança
digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado
em 10 de agosto (no caso dos nascidos em julho) e em 24 de
agosto (no caso dos nascidos em agosto).
Desde então, os recursos podiam ser movimentados apenas por
meio do Caixa Tem, que permite compras por cartão de débito
virtual, compras por QR Code (versão avançada do código de
barras) em estabelecimentos parceiros e o pagamento de boletos
e de contas residenciais.
Economia – Uma das medidas de ajuda à economia no meio da
pandemia da covid-19, o saque emergencial do FGTS beneficia
com até R$ 1.045 cerca de 60 milhões de trabalhadores, que
receberam R$ 37,8 bilhões no total. Todos os beneficiados
receberam o depósito na conta poupança digital. O último lote,
para os trabalhadores nascidos em dezembro, foi creditado em
24 de setembro.
Por:Redação Integrada
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Pesquisa sobre perfil da
Covid-19 termina na RMB e
segue para interior do Estado
[Foto: Nailana Thiely / Ascom Uepa] – Pesquisa epidemiológica
chega em Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Conceição do

Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Tucuruí
Com o objetivo de fazer um levantamento de informações sobre a
infecção pelo novo coronavírus, a Universidade do Estado do
Pará (Uepa) iniciou uma pesquisa epidemiológica que envolve a
população da Região Metropolitana de Belém e Ananindeua, além
de oito regiões de regulação. Ao todo, o estudo alcança 52
municípios, das zonas rural e urbana do Estado. Ao todo, 27
mil testes serão aplicados no Pará. A ação é dividida em três
fases, sendo 9 mil exames feitos em cada delas.
“Para podermos pensar em políticas de combate e controle à
Covid-19, de forma mais eficiente, se faz necessário conhecer
como esse vírus se propagou e sobre a sua prevalência, ou
seja, como está atualmente no Pará, por isso essa pesquisa é
tão importante para o nosso Estado”, afirma o vice-reitor da
Uepa e coordenador da pesquisa, Clay Chagas.
Com início em 30 de junho, a pesquisa epidemiológica funciona
como ação de saúde, educacional e pedagógica para os
discentes. “Percebemos nessa primeira semana que a pesquisa,
além de produzir e aplicar questionários e testagens, se
tornou também educativa. A população tem muitas dúvidas e os
nossos pesquisadores também fazem orientações, especialmente,
sobre as formas de prevenção da doença”, informa o coordenador
da ação.
A pesquisa é uma iniciativa do governo do Pará, por meio da
Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em parceria com
a Uepa. Participam da ação 208 estudantes da área da saúde,
vinculados ao curso de Enfermagem da instituição.

Participam da ação 208 estudantes da área da saúde, vinculados
ao curso de Enfermagem da instituição (Foto: Nailana Thiely /
Ascom Uepa)
“O questionário, que é um dos métodos utilizados na pesquisa,
aborda três grandes áreas: faixa etária, condições
socioeconômicas e de que forma a população está cumprindo as
medidas preventivas, como o uso de máscara e o isolamento
social. Essas informações nos darão um panorama geral do
Estado”, ressalta Clay Chagas.
RMB – Os principais bairros de Belém e Ananindeua já tiveram
suas pesquisas encerradas. Na segunda-feira (6), os estudantes
da Uepa já iniciaram a pesquisa de campo em Abaetetuba,
Castanhal, Paragominas, Conceição do Araguaia, Santa Maria das
Barreiras e Tucuruí.
Na capital paraense, a pesquisa foi realizada nos seguintes
bairros: Batista Campos, Cidade Velha, Marco, Nazaré,
Umarizal, Cabanagem, Mangueirão, Parque Verde, Pratinha,
Tapanã, Castanheira, Marambaia, Souza, Val de Cans, Canudos,
Condor, Cremação, Guamá, Terra Firme, Jurunas, Agulha,
Campina, Maracacuera, Parque Guajará, Ponta Grossa, Tenoné,

Carananduba (Mosqueiro), Outeiro, Barreiro, Fátima,
Maracangalha, Pedreira, Sacramenta e Telégrafo.
“Essa pesquisa vai proporcionar ao Estado produções de
conhecimento sobre a pandemia no Pará, que se tornam subsídios
para trabalhos científicos das diversas naturezas” – Clay
Chagas, vice-reitor da Uepa e coordenador da pesquisa.
Em Ananindeua, os bairros do Distrito Industrial, Cidade Nova,
Maguari, Águas Brancas, Águas Lindas, Guanabara, Coqueiro,
Paar, 40 Horas, Icuí-Guajará, Jiboia Branca e Centro também
foram contemplados.
Regiões de regulação e cidades contempladas com a pesquisa
epidemiológica
Região Araguaia: São Félix do Xingu, Redenção, Santana do
Araguaia, Conceição do Araguaia, Xinguara, Ourilândia do Norte
e Santa Maria das Barreiras.
Baixo Amazonas: Santarém, Oriximiná, Monte Alegre, Almeirim e
Terra Santa.
Carajás: Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Tailândia, Novo
Repartimento, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás e São Geraldo
do Araguaia.
Marajó Ocidental: Breves, Portal, Curralinho e Gurupá.
Nordeste: Castanhal, Bragança, Paragominas, Capanema, Ipixuna
do Pará, Viseu, Ulianópolis, São Domingos do Capim,
Tracuateua, Ourém e Quatipuru.
Baixo Tocantins, Marajó Oriental e Região Metropolitana de
Belém: Belém, Ananindeua, Abaetetuba, Cametá, Igarapé Miri,
Vigia, Muaná, Oeiras do Pará e Soure.
Tapajós: Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso e Trairão
Xingu: Altamira, Pacajá, Uruará e Medicilândia.
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Dupla
suspeita
de
assassinatos,
roubos
e
integrar facção criminosa é
presa em Xinguara, sudeste do
Pará
(Foto:Reprodução) – Um dos suspeitos estava foragido da
Justiça desde de outubro de 2019.

A Polícia Civil do Pará prendeu um suspeito de comandar facção
criminosa e outro de cometer assassinatos e roubos nesta
terça-feira (31) em Xinguara, no sudeste do estado. De acordo
com a polícia, após receberem denúncias anônimas, agentes
iniciaram diligências até o município, onde foi localizada a
residência onde a dupla estava. Um dos suspeitos foi
apreendido com um revólver.
Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos estava foragido da
Justiça desde outubro de 2019, quando foi identificado como
principal liderança de uma facção criminosa que atua no Pará,
orquestrando e coordenando a prática de diversos crimes.
O outro suspeito tem passagem na polícia por homicídio,
tráfico de drogas e roubo a agências dos Correios e estava em
liberdade desde novembro de 2019.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Xinguara e se
encontram à disposição da Justiça. A arma de fogo calibre .38
foi apreendida. A dupla aguarda a transferência para um
presídio do estado.
Por G1 PA — Belém
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Trecho de asfalto desaba em
rodovia no Pará
(Foto:Reprodução) – Um enorme congestionamento se formou no
local
Um trecho do asfalto da rodovia BR 155, situada entre os
municípios de Xinguara e Sapucaia, no sudeste do Pará, cedeu
na madrugada desta quinta-feira, 5.
A pista está sem tráfego nos dois sentidos. A Policia
Rodoviária Federal (PRF), com posto em Marabá, já foi acionada
e está se deslocando até a região para avaliar a ocorrência.
O desabamento de parte do asfalto foi informado por um
caminhoneiro que viajava para São Paulo e constatou um imenso
congestionamento no local.
Em breve outras informações.
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Justiça afasta dos cargos
policias civis acusados de
cobrança ilegal de fiança em
Xinguara, no Pará
Homem relatou ter sido obrigado a pagar 3 mil reais para ser
liberado da delegacia.(Foto:Reprodução debate carajás)
A justiça acolheu o pedido de medida cautelar do MPPA e
afastou os acusados de suas funções para não comprometer o
processo.
A Justiça Criminal de Xinguara, sudeste do Pará, determinou o
afastamento de três policiais civis da delegacia da cidade. O
afastamento foi pedido do Ministério Público do Pará (MPPA)
que recebeu denúncia de que agentes públicos teriam cobrando
finança ilegal de um preso em 2017.
Segundo o MPPA, A vítima é Jardeson de Lima Morais relatou ter

sido obrigado a pagar três mil reais para ser liberado da
delegacia. Na época, Jardeson foi acusado de ter comprado um
celular supostamente roubado.
Os Ministério Público denunciou são os policiais Edson Campos
Pojo, Silvio André Pereira Dourado e Henry Pedro Lorenz Neto,
e o gerente de uma transportadora Marcones Vieira de Sena.
Marcones é conhecido de Jardeson e teria ajudado os policiais
na extorsão.
O juiz da Vara Criminal de Xinguara atendeu os pedidos do MPPA
e afastou os denunciados dos cargos, proibindo qualquer
aproximação das vítimas e testemunhas e suspendendo seus
portes de arma.
Por G1 PA — Belém
27/01/2020 16h43
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Unifesspa oferece 1,4 mil
vagas no Sisu para cinco
cidades paraenses
(Foto:Reprodução) – As vagas para os 42 cursos de graduação
são disputadas por candidatos de todo o Brasil
A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
anunciou que vai ofertar 1.450 vagas por meio do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu 2020.1). As vagas para os 42 cursos de
graduação são disputadas por candidatos de todo o Brasil, em
especial os da região sul e sudeste do Pará e estados vizinhos
como Tocantins e Maranhão.
A Unifesspa está presente em cinco cidades paraenses: Marabá,
Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu e
Xinguara.
Vagas
Na pesquisa por vagas disponibilizada no site do Sisu
(sisu.mec.gov.br), alguns cursos ofertados pela Unifesspa
aparecem com divergência nas informações sobre turnos ou
número de vagas ofertadas. A Universidade esclarece que, os
candidatos não precisam se preocupar, pois trata-se de um
problema técnico com o sistema de gestão do Sisu.
No campus sede, em Marabá, são ofertadas 970 vagas. Em Rondon
do Pará, a Unifesspa oferece 40 vagas para cada um dos três
cursos de bacharelado existentes. Em São Felix do Xingu também
serão oferecidas 40 vagas. No campus de Santana do Araguaia, a
Unifesspa vai abrir novas turmas com 70 vagas. E em Xinguara,
são ofertadas 140 vagas em quatro cursos.
A Unifesspa informou que assim como outras universidades que
tiveram os mesmos problemas, foi orientada a manter oferta no
SiSU e publicar edital próprio com número de vagas e turnos

corretos. De acordo com a Universidade, os candidatos devem
considerar o que foi estabelecido no edital, publicado na
página oficial da Unifesspa, mesmo que no site do Sisu esteja
diferente.
Inscrições
As inscrições no Sisu começam no próximo dia 21 e terminam no
dia 24 de janeiro. As notas de corte serão divulgadas nos dias
22, 23 e 24 de janeiro a partir de 0h.
O resultado da chamada regular será a partir do dia 28 de
janeiro. Pode fazer a inscrição no Sisu, no primeiro semestre
de 2020, o estudante que participou do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente
de zero e que tenha concluído o Ensino Médio.
Por:Redação Integrada
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PF apreende 13 quilos de
cocaína escondidas em painel
de Veículo, que vinha do Mato
Grosso no sul do PA
(Foto:Reprodução)- Veículo, que vinha do Mato Grosso, foi
interceptado em uma barreira montada pela PF depois de uma
denúncia anônima.
PF apreende mais de 13 kg de cocaína em Xinguara, no sul do
Pará
A Polícia Federal apreendeu 13 quilos de cocaína nesta sextafeira (13), no município de Xinguara, no sul do estado.
Os tabletes com a pasta base da droga estavam escondidos no
painel de um carro com placa do estado do Maranhão.
O veículo, que vinha do Mato Grosso, foi interceptado em uma
barreira montada pela PF depois de uma denúncia anônima.
O motorista, que também portava uma carteira de habilitação
falsa, foi preso em flagrante. Ele foi levado para delegacia
da Polícia Federal de Redenção e vai responder pelo crime de
tráfico de drogas.
Por G1 PA — Belém
13/12/2019 18h25
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Homem é morto quando chegava
em casa com o filho em
Xinguara
(Foto:Reprodução) – Dois homens em uma moto seriam os
responsáveis pelos disparos
Luiz Carlos Gomes, de 52 anos, foi morto a tiros em um caso
com fortes sinais de execução em Xinguara, sudeste paraense,
no final da noite desta segunda-feira (26). O homem foi
assassinado por dois atiradores em uma motocicleta, que
balearam Luiz quando ele chegava em casa com seu filho.
Segundo o 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Luiz chegou a
sua casa, que fica na Rua das Castanheiras, centro de
Xinguara, por volta de 23h. Ele estava em sua caminhonete na
companhia de seu filho quando foi abordado pelos
motociclistas, que chegaram em uma Honda Titan, cor preta.
Quando ele olhou para fora do carro, foi surpreendido pelos
disparos. O corpo do homem caiu no chão, enquanto os bandidos
fugiram em alta velocidade.
Gravemente ferido, Luiz ainda chegou a ser socorrido para a

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara com vida, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O 17º BPM
chegou ao local logo em seguida e fez diligências na tentativa
de capturar os suspeitos, mas não conseguiram localizar nenhum
envolvido até o momento. Ainda segundo testemunhas, além da
dupla na moto preta, ainda havia mais dois homens em outra
motocicleta, aparentando dar apoio à execução.
Há a suspeita que o crime tenha sido encomendado por questões
de terra e conflitos agrários, já que a vítima era fazendeiro.
O caso é investigado pela Polícia Civil do município, que
segue tentando localizar os atiradores, com apoio da PM.
Por:Caio Oliveira
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.”
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