Polícia investiga causas do
incêndio que matou menina de
12 anos em Novo Progresso
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do
incêndio que matou menina de 12 anos no início da madrugada
deste sábado (15) em Novo Progresso.
Após o trabalho pericial, ainda são aguardados resultados para
se confirmar as causas. Na residência estava a vó a mãe e
outra pessoa. Conforme relatos da mãe para amigos ao acordar
sufocada pela fumaça correu no quarto da menina, mas já estava
tomada pelo fogo, ainda conseguiu acordar as outras pessoas e
saíram da casa. ‘VI MINHA FILHA QUEIMANDO E NADA PUDE
FAZER’,disse mãe da menina.A menina Ana Clara de 12 anos,
tinha problemas de saúde e por conta de uma deficiência, ela
não andava.

Policia Isolou área (Foto:Jornal folha do Progresso)
De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia
civil, de Novo Progresso, para imprensa o fogo teria começado
em uma casa vizinha, após um curto na rede de energia
elétrica. As chamas se propagaram com intensidade e atingiram
a casa onde a menor estava. Familiares pediram socorro mas não
houve tempo de salvar a criança, que morreu carbonizada. Há
indícios de curto-circuito.

Familiares e amigos estão sendo ouvidos.
A família conta que eles conseguiram escapar rapidamente, mas
não conseguiu salvar a criança porque a casa já estava
completamente tomada pelo fogo.
Redes Sociais
A comoção de amigos e moradores foi postada nas redes sociais.

(Facebook)
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Cristo recebe iluminação para
incentiva a vacinação contra
a covid-19
A ação, que acontecerá entre 17h e 20h, trará uma mensagem em
defesa da vacina (Foto:Reprodução)
Cidade maravilhosa
Devido a pandemia, a ação não terá presença de público e
seguirá às normas internacionais de prevenção contra a
covid-19
O monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro recebe, neste
sábado (15), iluminação especial promovida pelo Movimento
Unidos Pela Vacina. A ação, que acontecerá entre 17h e 20h,
trará uma mensagem em defesa da vacina contra a covid-19 que
será projetada em português e em inglês. Devido a pandemia, a
ação não terá presença de público e seguirá às normas
internacionais de prevenção contra a covid-19 e as regras da

Vigilância Sanitária.
Uma das idealizadoras do movimento, Ariane Trevisan disse que
o grupo trabalha para que todos os brasileiros estejam
vacinados até setembro. “Nossa finalidade é ajudar a todos os
municípios brasileiros, com apoio da iniciativa privada, para
que eles possam vacinar à população de forma mais rápida e
eficiente, porque só a vacina salva”, explicou.
Ariane disse que essa a mensagem que será projetada na ação no
Cristo Redentor, um cartão postal do Brasil, é para incentivar
a todos para que se vacinem: “infelizmente ainda tem muita
gente resistente à vacinação. A gente só vai conseguir ter uma
vida normal depois de imunizar todo mundo. A vacina salva e
vai neutralizar e acabar com esse vírus”.
Movimento
Criado a partir da iniciativa da empresária Luiza Helena
Trajano, que comanda a rede Magazine Luiza e preside o Grupo
Mulheres do Brasil, o Movimento Unidos Pela Vacina é
apartidário e nasceu com o objetivo de tornar viável a
vacinação de todos os brasileiros contra a covid-19 até
setembro de 2021.
Mais de 4 mil pessoas participam do movimento. Com uma agenda
de ações, está atuando para mobilizar governos, empresários e
sociedade civil para retirar entraves e fazer com que a
vacinação chegue o mais rápido possível a todos os cantos do
país.(ABr)
Fonte:Diario do |Poder Redação
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Multidão lota Esplanada dos
Ministérios
em
apoio
a
Bolsonaro, neste sábado
Multidão poucas vezes vista lotou a Esplanada dos Ministérios
em apoio ao presidente Jair Bolsonaro – Foto: redes
sociais(reprodução).
A presença em peso dos manifestantes atende ao pedido feito
pelo presidente no último domingo
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lotaram o gramado
central da Esplanada dos Ministérios neste sábado (15). Desde
às 6h da manhã foi bloqueado o trânsito nas vias S1 e N1, que
dão acesso a Esplanada. A movimentação das comitivas de
caminhoneiro e produtores rurais teve início no começo da
tarde.
A presença em peso dos manifestantes atende ao pedido feito
por Bolsonaro no último domingo (9), durante um passeio de
moto pelas ruas centrais de Brasília. Em vídeos publicados nas
redes sociais, e alguns replicados pelo próprio Bolsonaro, os
manifestantes afirmam que o ato é em defesa da “direita
brasileira” em “total apoio ao presidente Bolsonaro” e contra

as medidas restritivas, adotadas por diversos governadores.
Os grupos de outros estados ficaram concentrados no Parque
Leão, que fica no Recanto das Emas, uma região administrativa
do Distrito Federal, a cerca de 20 km do centro da Capital
Federal.
Um dos organizadores do movimento Brasil Verde e Amarelo
afirma em vídeo, que Bolsonaro tem apoio para fazer o que
quiser. “Convocamos toda sociedade de modo geral, você
comerciante que sofreu muito com lockdown, você industrial que
teve esse mesmo problema, essa maluquice de alguns
governadores e prefeitos, aonde não deixaram a nossa economia
andar. Tentando prejudicar de toda forma nossa presidente da
República Jair Bolsonaro. Vamos dizer chega! Presidente nós
autorizamos, faça o que tem que ser feito”.

Bolsonaro montou a cavalo diante da multidão na Esplanada dos
Ministérios – Foto: PMDF.
Entre os idealizadores do ato de apoio à Bolsonaro estão
também,
a Associação Brasileira dos Produtores de Soja
(Aprosoja Brasil), a Associação Nacional de Defesa dos

Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) e
a Associação dos Cafeicultores do Brasil (Sincal), Movimento
Pátria Amada Brasil, Movimento Nas Ruas, Movimento Eu autorizo
Presidente e Movimento Direita Parecis Agro.
Os evangélicos também fizeram frente no ato de apoio a direita
brasileira, e desde às 9h estiveram reunidos, por meios dos
grupos organizados e seus pastores na Marcha das Famílias com
Deus pela Liberdade.
Por volta das 16h, Bolsonaro apareceu montado em um cavalo. O
presidente estava acompanhado dos ministros do Meio Ambiente,
Ricardo Salles; da Agricultura,Tereza Cristina; do Turismo,
Gilson Machado, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes e do general
Braga Neto, ministro da Defesa.
Acenou para os apoiadores, disse algumas palavras de
agradecimentos aos presentes. “Vocês estão reescrevendo a
história do Brasil. Em vocês, nós confiamos. Não é vocês que
estão comigo. Eu estou com vocês. Esse é um governo democrata
que respeita seu povo e ama a liberdade”.
Em seu discurso fez duras críticas as medidas de isolamento
social, adotadas por alguns governos estaduais e municipais.
Afirmou que lutou muito, mas que a situação do desemprego no
país “é por causa de governadores e suas políticas sem
embasamento científico”.
https://youtu.be/Ou22sCukWz0
Bolsonaro falou também sobre armas, e afirmou que “está cada
vez mais legalizando as armas no Brasil”.
A Polícia Militar do Distrito Federal esteve presente na
Esplanada dos Ministérios e ajudou na organização do trânsito,
com a escolta de caminhões e ônibus do Recanto das Emas até a
zona central de Brasília. Não houve divulgação do número de
manifestantes que estiveram no local, mas pelas imagens
divulgadas pela PMDF, o gramado central da Esplanada ficou

praticamente lotado.
Desde setembro de 2018, após uma carreata pró-Bolsonaro, que
reuniu mais de 25 mil carros, a PMDF não divulga números de
manifestantes, devido a polêmica que houve na época com a
imprensa sobre o número de carros contabilizados e divulgados
pela corporação.

Multidão poucas vezes vista lotou a Esplanada dos Ministérios
em apoio ao presidente Jair Bolsonaro – Foto: redes
sociais(reprodução).
Fonte:Diario do Poder por Francine Marquez Francine Marquez
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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAEdital de Licitação para
Concessão
Florestal
da
Floresta Nacional do Amana –
Lote III.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, em atendimento aos artigos 8º,
20 e 53, inciso V, da Lei nº 11.284/2006, e ao artigo 30,
caput e § 2º do Decreto nº 6.063/2007, comunica a realização
da audiência pública prévia ao Edital de Licitação para

Concessão Florestal da Floresta Nacional do Amana – Lote III.
DATA E LOCAL: As audiências serão realizadas no dia
20/05/2021, no município de Jacareacanga/Pará, e no dia
21/05/2021, no município de Itaituba, Pará.
HORÁRIO: A audiência terá início às 9:00 e será encerrada às
12h00.
INFORMAÇÕES GERAIS: Em função da pandemia de Covid-19, e de
forma a prevenir o aumento do contágio pela doença, a
audiência será realizada em formato híbrido, em ambiente
virtual, com transmissão em tempo real pela internet, a partir
de Brasília; e com transmissão local em três salas em cada
município (Itaituba e Jacareacanga).
As salas presenciais deverão priorizar a participação de
comunidades tradicionais e indígenas que não possuem acesso à
internet, tanto em Jacareacanga, como em Itaituba.
INFORMAÇÕES DE ACESSO:
O link (endereço eletrônico na
internet) e instruções para o acesso virtual; bem como os
endereços, as instruções e as medidas preventivas para o
acesso às salas presenciais, e os documentos de suporte ao
edital, estarão disponíveis na página eletrônica do Serviço
Florestal
Brasileiro
na
internet
(http://www.florestal.gov.br), a partir de 10 de maio de 2021.
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento
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A impressionante foto que
mostra luta entre Domo de
Ferro de Israel e mísseis do
Hamas
(Foto:Crédito, ANAS BABA/Getty Images) – Os mísseis
israelenses, à esquerda, lançados para interceptar os foguetes
do Hamas, à direita
À esquerda, o poderoso sistema israelense de interceptação de
mísseis, chamado Domo de Ferro. À direita, os foguetes
lançados contra Israel pela milícia palestina Hamas, partindo
de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza.
A imagem noturna impressionante, captada pela fotógrafa Ana
Baba, reflete a violência do conflito entre o exército de
Israel e os militantes palestinos, que tem escalado nos
últimos dias.
As luzes dos projéteis do Hamas refletidas na noite e os
mísseis lançados pelo Domo de Ferro se converteram em cenas
habituais para os habitantes de Ashkelon, Sderot e outras
populações que vivem nos arredores da Faixa de Gaza.
Segundo as forças de Defesa de Israel, mais de 2 mil projéteis
foram lançados de Gaza contra alvos israelenses. Já o último
ataque aéreo israelenses teria matado na última noite sete

pessoas de duas famílias num campo de refugiados em Gaza. Um
bebê de cinco meses seria o único sobrevivente.
O Hamas respondeu lançando mísseis em territórios israelenses
ao sul, mas não houve relato de mortes.
Domo de Ferro
O objetivo dele é proteger o território de mísseis balísticos,
mísseis de cruzeiro, foguetes e outras ameaças aéreas.
Ele foi desenvolvido pela empresa Rafael Advanced Defense
System LTD, uma empresa particular com vínculos fortes com as
forças armadas israelenses e que constrói sistemas de defesa
aérea, marítima e terrestre.
O Domo de Ferro também contou com financiamento de mais de US$
200 milhões dos Estados Unidos. O fabricante assegura que esse
escudo antimísseis é eficaz em mais de 90% dos casos.
As baterias são feitas de mísseis interceptores, radares e
sistemas de comando que analisam onde os foguetes inimigos
podem pousar.
A tecnologia de radar diferencia entre mísseis que podem
atingir áreas urbanas e aqueles que devem errar o alvo. O
sistema então decide quais devem ser interceptados.
Os interceptores são lançados verticalmente a partir de
unidades móveis ou estacionárias. Eles então detonam os
mísseis no ar.
Mortes
A fotografia de Baba reflete a potência do escudo antimíssil
israelense e como o conflito com os palestinos tem no céu umas
de suas frentes mais ativas. E a violência vista no ar, mas
também em terra, é a pior em pelo menos uma década.
Mais de 120 mortos foram contabilizados na Faixa de Gaza e 10

na Cisjordânia, ambas zonas de população palestina. Oito
pessoas teriam sido mortas em Israel.
A última escalada ocorreu depois de confrontos entre a polícia
de Israel e grupos palestinos na Mesquita Al-Aqsa, em
Jerusalém. Hamas lançou foguetes sobre o território
israelense, enquanto Israel bombardeou trechos da Faixa de
Gaza.
A onda de violência também envolve enfrentamentos entre
comunidades judias e árabes na Cisjordânia e em várias cidades
israelenses.
O estopim
Os primeiros conflitos eclodiram a partir da ameaça de despejo
de famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, que fica
fora dos muros da Cidade Velha de Jerusalém.
A área em que hoje vivem as famílias é reivindicada por grupos
de colonos judeus em tribunais israelenses.
Há décadas israelenses têm ocupado áreas habitadas por
palestinos por meio de assentamentos, tanto em Jerusalém
Oriental quanto na Cisjordânia. Só nesta última, são cerca de
430 mil colonos
assentamentos.

israelenses

distribuídos

entre
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Essas colônias são consideradas ilegais pela lei
internacional. Em pelo menos seis ocasiões desde 1979 o
Conselho de Segurança da ONU reafirmou que elas são “uma
violação flagrante da legislação internacional”. A última
delas foi em 2016 – o documento oficial também menciona
Jerusalém Oriental.
Já Israel defende as iniciativas argumentando que se trata de
uma estratégia de defesa de sua integridade, e não uma
tentativa de tomada da soberania palestina.
Esse é um dos pontos mais contenciosos das negociações de paz

na região e ajuda a explicar porque o atual conflito era
inevitável, segundo o editor da BBC para o Oriente Médio,
Jeremy Bowen.
O fato de o conflito ter desaparecido das manchetes
internacionais nos últimos anos, diz ele, não significa que
tenha acabado. É uma ferida aberta no coração do Oriente
Médio, que gera ódio e ressentimento que atravessa não apenas
os anos, mas gerações.
Fonte: BBC News Brasil
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Belém
fica
sem
água
e
moradores descobrem sucuri
gigante em cano
Um vídeo registrado pelos populares mostra o momento em que a
cobra é retirada (Foto:Reprodução)
Moradores do Curió-Utinga, em Belém, tomaram um susto na manhã

da última quinta-feira (13) quando descobriram o que provocava
uma falha no abastecimento de água do bairro: uma sucuri
gigante.
Um vídeo registrado pelos populares mostra o momento em que a
cobra é retirada de dentro de um cano
por policiais do
Batalhão Ambiental (BPA). Ela estava na passagem Elvira e foi
encontrada depois que os moradores decidiram procurar o que
causava a falta de água na rua.
Depois de ser retirada do cano, a sucuri foi imobilizada e
encaminhada para a sede do BPA, situada na avenida João Paulo
II. O animal deve ser devolvido para a natureza depois de
passar por exames.
Por:Redação Integrada
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Mega-Sena pode pagar R$ 33
milhões neste sábado
Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50 e apostas podem ser
feitas até as 19h — Foto: Marcelo Brandt/G1
Apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela
internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50.
O concurso 2.372 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 33
milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às
20h deste sábado (15) no Espaço Loterias Caixa, no terminal
Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima
custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet – saiba como
fazer.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h
em qualquer lotérica do país ou pela
Caixa Econômica Federal – acessível por
outros dispositivos. É necessário fazer
de idade (18 anos ou mais) e preencher
crédito.

(horário de Brasília),
internet, no site da
celular, computador ou
um cadastro, ser maior
o número do cartão de

Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com
o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de
R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1
em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço
de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em
10.003, ainda segundo a Caixa.
Por:G1
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Tremor de terra é sentido em
Breves, no Marajó (PA)
Tremor de terra registrado em Breves, no Pará. — Foto:
Reprodução / Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)
Magnitude registrada foi de 4.3, de acordo com o Centro de
Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).
O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP)
confirmou um tremor de terra nesta sexta (14), na magnitude
4.3, com epicentro em Breves, no Marajó. O evento foi
registrado às 15h44.
O fenômeno também foi registrado pelo Observatório de
Sismologia da Universidade de Brasília (UnB) e mais de 20

sismógrafos instalados no Brasil, que fazem parte da rede
sismográfica brasileira.
O tremor de terra aconteceu durante a tarde e também foi
sentido nas cidades de Anajás e Melgaço. Diversos moradores
relataram tremor de terra nas redes sociais. Não foram
registrados danos materiais. Segundo moradores, tudo aconteceu
muito rápido.
Para os especialistas, a magnitude de 4.3 é considerada
moderada e epicentro do tremor de terra provavelmente
aconteceu em área distante do centro urbano, sendo sentido com
leve efeitos na cidade. Se o epicentro ocorresse dentro da
cidade, os danos poderiam ser maiores.
O evento desta sexta-feira foi o segundo tremor registrado
pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) no Pará este ano. O
primeiro sismo do ano ocorreu em Curionópolis, no dia 7 de
abril, e teve magnitude calculada em 3.1.
O Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
informaram que não foram acionados para atendimento a
ocorrências relacionadas ao tremo de terra em Breves.
Por G1 PA — Belém
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MEC admite não ter verba para
bolsas e para a realização do
Enem
O MEC foi a pasta mais atingida pelo bloqueio de verbas
realizado em abril pelo presidente Jair Bolsonaro
–
(Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)
O Ministério da Educação (MEC) admitiu em documento ao
ministro da Economia, Paulo Guedes, que a verba destinada ao
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 é insuficiente
para aplicar a prova em todos os participantes.
Também vai faltar dinheiro para pagar bolsas de 92 mil
cientistas, incluindo pesquisadores da covid-19, médicos
residentes e para livros didáticos. Em ofício a pasta pede
dinheiro para “viabilizar projetos” e fala em impactos
pedagógicos “imensos”.
O documento encaminhado anteontem pelo ministro da Educação,
Milton Ribeiro, à Economia pede o desbloqueio de R$ 2,7
bilhões e a suplementação de R$ 2,6 bilhões, sob o risco de
deixar sem verba “diversas demandas essenciais à área da
educação”, entre elas a realização do Enem. O MEC foi a pasta
mais atingida pelo bloqueio de verbas realizado em abril pelo
presidente Jair Bolsonaro.
Para aplicar o Enem, o Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao MEC e
responsável pelo exame, prevê gastar R$ 794 milhões este ano.
Com R$ 226,7 milhões bloqueados, o orçamento total do Inep é
de R$ 1,183 bilhão, mas seria necessário quase o dobro do
dinheiro para atender às necessidades da autarquia, que também
realiza outras avaliações educacionais.
“Especificamente com relação ao Enem, a insuficiência
orçamentária resultaria na inexecução dos serviços, tendo em
vista a quantidade de participantes prevista para 2021”,
aponta o ofício. O Inep estima ter 6 milhões de alunos
inscritos nesta edição do Enem, além de 100 mil estudantes na
aplicação da prova digital.
“O montante disponibilizado não atenderia a totalidade de
aplicações/participantes previstas, o que de fato poderia
trazer prejuízos às aplicações do Enem e ao Inep”, afirma o
MEC.
No mesmo documento, o MEC cita ainda os prejuízos à pesquisa
brasileira, com cortes na Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação que fomenta a pósgraduação. Segundo a pasta, todos os 92.377 bolsistas de
mestrado, doutorado e pós-doutorado “não poderão ser pagos” a
partir de novembro.
“Entre o total de bolsas, cabe destacar a interrupção do
pagamento de 795 bolsistas vinculados a 109 projetos de
combate à covid-19, com o envolvimento de 1.280
pesquisadores”, destaca o ofício. Além do desbloqueio de
verbas, a Capes precisa de R$ 121,5 milhões para garantir
pagamento aos bolsistas.
Faltam ainda recursos para o programa de residência médica. O
dinheiro recebido até agora será suficiente para pagamento das
bolsas até setembro e o MEC já prevê reduzir o programa.
Residentes têm atuado diretamente no combate à pandemia em
hospitais. “O valor atual programado para a ação orçamentária

contempla recursos suficientes para a manutenção de apenas
10.800 bolsas de residência, de um total de 13.883.” A
contratação de supervisores e tutores para o programa Mais
Médicos também fica comprometida.
Nas universidades federais, o ofício admite que a partir de
setembro não haverá dinheiro para bolsas de permanência no
ensino superior. Os recursos são destinados a estudantes de
baixa renda. E o “funcionamento geral” das universidades
federais também pode ficar comprometido, segundo o MEC. As
instituições falam em paralisar atividades em julho.
Até programas considerados prioritários para a gestão Jair
Bolsonaro sofrem impactos dos cortes. Na alfabetização, a
previsão é de atender 16% a menos dos estudantes com cortes na
formação de professores para essa área. E os livros didáticos
podem não ser entregues em 2021 porque um terço da verba está
comprometido. O investimento mínimo é de R$ 3 bilhões, mesmo
valor do “orçamento secreto” de Bolsonaro.
Procurado, o MEC não se manifestou. Já a Economia disse que o
bloqueio visa ao atendimento de despesas obrigatórias. “Caso
novas projeções de despesas obrigatórias indiquem queda do
valor projetado dessas despesas, os valores bloqueados poderão
ser reavaliados”, informou a pasta. “Até esta data não existe
previsão para eventual desbloqueio.”
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Em campanha, Barroso defende
urna
eletrônica:
voto
impresso
é
‘discurso
político’
TSE apresentou peça institucional para demonstrar a segurança
e transparência do sistema eleitoral brasileiro –
(Foto:Divulgação)
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, 14, que o
voto impresso seria “um discurso político” e defendeu o uso
das urnas eletrônicas, que, segundo ele, têm se mostrado
seguras.
“Esse é um discurso político. Nos Estados Unidos, havia voto
impresso e boa parte dos que defendem o voto impresso no
Brasil disseram que houve fraude nas eleições dos Estados
Unidos. Então, ficaríamos no mesmo lugar”, disse Barroso em
cerimônia que celebrou os 25 anos da urna eletrônica no País.
No evento, também foi apresentada uma campanha para demonstrar
a segurança e transparência do sistema eleitoral brasileiro.
Segundo o ministro, a ação teria sido idealizada em 2020,

portanto, não seria resposta a ninguém e não buscaria
polemizar. “É apenas de transparência, para conhecimento pleno
e informação fidedigna sobre a lisura do processo eleitoral”,
afirmou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decretou ontem,
13, a instauração da Comissão Especial do voto impresso. O
colegiado analisará o mérito da pauta, que é uma das bandeiras
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
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