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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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
endereços, as instruções e as
acesso às salas presenciais, e
edital, estarão disponíveis na
Florestal
Brasileiro
(http://www.florestal.gov.br), a

acesso virtual; bem como os
medidas preventivas para o
os documentos de suporte ao
página eletrônica do Serviço
na
internet
partir de 10 de maio de 2021.
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Publicado dia 15 de maio de 2021 ás 00:15:12,
por Jornal
Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim)
WhatsApp:-93984046835
(Claro)
-Site:
www.folhadoprogresso.com.br
email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
adeciopiran.blog@gmail.com

e-mail:

https://www.folhadoprogresso.com.br/aviso-de-audiencia-publica
-edital-de-licitacao-para-concessao-florestal-da-florestanacional-do-amana-lote-iii-5/

Padrasto é suspeito de matar
enteado a facadas em Itaituba
Um rapaz, identificado como Jocimar Oliveira de Araújo, foi
morto com golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (14),
após uma bebedeira no bairro Floresta, em Itaituba.
Segundo informações, o principal suspeito é o padrasto da
vítima, que fugiu após o ocorrido.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros ainda chegou a ser
acionada para prestar socorro à vítima, mas ao chegar no local
Jocimar já estava sem sinais vitais. Ele apresentava pelo
menos seis perfurações de arma branca na altura do abdômen,
informou a corporação.
A vítima estava caída em um matagal próximo a sua residência.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime. O
corpo foi removido para necropsia.
O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de
Itaituba. A Polícia Militar está trabalhando para localizar o
suspeito, identificado como Arlisson Melo de Jesus, padrasto
da vítima.
Fonte: Blog do Jhonny
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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mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
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razo-para-apresentacao-de-documentos/

Homem é executado a tiros em
plena luz do dia em Santarém
No início da tarde desta sexta-feira (14), um homem
identificado como Alcinei Correia dos Santos, de 23 anos, foi
executado por cerca de 3 tiros, desferidos por um elemento
que conduzia uma moto e possivelmente um carro estava dando
apoio no crime.
O provável homicídio ocorreu na rua Duque de Caxias, nas
proximidades de uma empresa de aviação, situada na grande área
do Santarenzinho. Conforme informações de populares, a vítima
de 23 anos era usuário de drogas.
As autoridades policiais se encontram
diligências cabíveis ao caso.

no

local

para

Em atualização…
Por: Diene Moura
RG15/O Impacto
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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Cinco são presos durante ação
que investiga grupo ligado à
facção em Santarém
Joias, munições, entorpecentes e um veículo de apoio utilizado
no crime foram apreendidos – (Foto:Reprodução/ Polícia Civil)
Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar deu cumprimento
a cinco mandados de prisão temporária e busca e apreensão
domiciliar no município de Santarém, no oeste paraense.
Segundo a PC, que divulgou as informações nesta sexta-feira
(14), a ação policial investiga um grupo ligado a uma facção
criminosa.
As investigações apontam que o grupo criminoso teria
participado de um crime de roubo majorado cometido contra uma
joalheria do município. Durante a ação, realizada na quintafeira (13), cinco suspeitos foram presos e joias, munições,
entorpecentes e um veículo de apoio utilizado no crime foram
apreendidos.
A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam,
com o objetivo de apurar todos os elementos e identificar se
há outras pessoas envolvidas no crime.
Qualquer informação sobre o crime cometido pelo grupo pode ser
repassada às forças de segurança por meio do Disque Denúncia
181, de forma anônima e gratuita.
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.”
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Ministro
Salles
comanda
destruição de maquinas em
garimpos na região
(Fotos: Via WhatsApp) – O ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, chegou no distrito de Moraes de Almeida , municipío de
Itaituba(distante 100 km de Novo Progresso), por volta das
9h00mn desta sexta-feira(14),
com equipe em cinco
helicópteros para
uma operação contra garimpo ilegal na
região. Por volta das 11h30mn, as redes sociais mostrou
imagens da destruição.
A operação aconteceu no km 93 da rodovia Trasgarimpeira,
região de produtores rurais em área passível de legalização
fundiária (área branca), pegou de surpresa os moradores que
por sua vez usam da extração do minério [ouro] para o sustendo

de suas famílias.
Em conversa com moradores em solo, Salles foi indagado sobre a
destruição, e chegou a disser que se tiver condições de
retirar as maquinas não queimaria…(destruir)..

Assista ao vídeo
https://youtu.be/gbYBbreh3Vw

Redes Sociais
A presença do ministro do Meio Ambiente junto com sua equipe
do Ibama , surpreendeu a população que fazia não acreditar no
que estavam vendo, “o próprio ministro do Bolsonaro destruindo
maquinas de garimpeiros”, os comentário negativo dos
Bolsonaristas , tomaram conta das redes sociais.
O ministério do meio ambiente não antecipou e não divulgou a
operação, que pegou todos de surpresa.
Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
Clique nas fotos para ampliar

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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e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com
https://www.folhadoprogresso.com.br/enfermeiros-se-dedicam-a-p

rofissao-pelo-amor-ao-proximo/

Helder
Barbalho
está
em
Itaituba para entregar 3.277
cestas básicas para Novo
Progresso,Aveiro,
Trairão,
Jacareacanga e Rurópolis
(Foto:Reprodução) – Nesta sexta-feira (14), o Governador
Helder Barbalho vai entregar 3.277 cestas básicas para a
população residente nos municípios de Aveiro, Trairão, Novo
Progresso, Jacareacanga e Rurópolis. Os alimentos serão
entregues por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que se fará
representada pelo Coordenador-Adjunto de Defesa Civil, Cel
QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos.
Leia Também:Novo Progresso recebe 700 cestas básicas para
atingidos por enchentes
Ainda durante o evento, o Governador Helder Barbalho vai
assinar o Protocolo de Intenções entre a Prefeitura de
Itaituba e a Secretaria de Estado de Transportes (Setran),
para ordem de serviço de sinalização no município.
Governo do Estado entrega cestas básicas em Itaituba
Abertura: 14/05/2021 10h00
Encerramento: 14/05/2021 11h00

Local: 7º Grupamento Bombeiro Militar
Endereço: Rod. Transamazônica, Bairro Floresta, Itaituba
Contatos: Ascom CBM: 9899-6604
Fonte:Por Governo do Pará (SECOM)
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
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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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Sepultada jovem que estava
com filho no carro que caiu
de ponte no Mato Grosso
A estudante Luíza Silva de Souza, de 23 anos, foi sepultada,
esta manhã, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop)
onde residia. O velório ocorreu durante à noite e essa
madrugada, na capela São Judas Tadeu. Seu filho, de 5 anos,
que também estava no veículo, quebrou dois dentes e teve
escoriações pelo corpo, foi levado para atendimento médico e
passa bem.
Leia Também:Jovem que estava sendo procurada é encontrada
morta após carro cair de ponte no Nortão; filho sobreviveu

Eles estavam em um Fiat Siena que caiu, na segunda ponte do
rio Braço Norte, na MT-419, que liga Guarantã do Norte a Novo
Mundo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois estavam
sendo procurados desde terça-feira devido a demora para chegar
em casa. Ontem, por volta das 10h, familiares que estavam
fazendo buscas viram o carro que caiu da ponte, que tem cerca
de 3 metros de altura.
O perito criminal Sandro Lúcio da Santos, disse entrevista, ao
Só Notícias, que “foi uma saída de pista, (o carro) bateu na
cabeceira da ponte e caiu. Quando cheguei o corpo já estava
fora do veículo, não deu para precisar se foram populares que
tiraram ou foi ejetada. Não tem indício de outro veículo e
também não dá para precisar o que provocou a saída, como foi à
noite, tem vários fatores. Saiu, bateu no canto direito e
caiu. O filho passou a noite ao lado dela”, explicou.

Luíza Silva de Souza (foto: assessoria e arquivo pessoal)

Fiat Siena que caiu, na segunda ponte do rio Braço Norte, na
MT-419, que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo.
Fonte:Só Notícias/David Murba (foto: assessoria e arquivo
pessoal) 13/05/2021 10:09
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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Homem tenta assaltar posto de
combustível armado com um
garfo em Santarém
Garfo era a “arma” utilizada na tentativa de assalto — Foto:
Divulgação
Segurança do estabelecimento percebeu que o assaltante não
estava armado. Caso aconteceu no bairro Aparecida.
Mais um caso inusitado foi registrado na delegacia de Polícia
Civil em Santarém, no oeste do Pará. Nesta quinta-feira (13)
um homem foi preso após tentar assaltar um posto de
combustível armado com um garfo.
De acordo com informações da polícia, o homem estava em uma
moto. Ele chegou no posto, abordou um dos frentistas e
anunciou o assalto. O caso aconteceu na avenida Magalhães
Barata (a Rodagem), no bairro Aparecida.
Um segurança que estava próximo ao local observou a ação do
criminoso, que escondia a suposta arma embaixo da camiseta. O
segurança percebeu então que o assaltante não estava com uma
arma de fogo e conseguiu rendê-lo.
Ao levantar a camisa do assaltante, o segurança constatou que
a suposta arma, na verdade, era um garfo.
A Polícia Militar foi acionada e o assaltante foi apresentado
na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi
registrado para as devidas providências.

Por Dominique Cavaleiro e Érique Figueirêdo, G1 e TV Tapajós —
Santarém, PA
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