Após
atos
em
Brasília;
Bolsonaristas ateiam fogo em
pneus e fecham BR-163 em Novo
Progresso
Manifestantes bolsonaristas fecharam a BR-163, em Novo
Progresso, no sudoeste do estado do Pará, no fim da tarde
deste domingo,8 de janeiro de 2023. Eles apoiam os atos
golpistas realizados em Brasília.
De acordo com apuração do Jornal Folha do Progresso, a rodovia
foi bloqueada nos dois sentidos
no perímetro urbano da
cidade.
Os manifestantes atearam fogo em pneus e promoveram barricadas
na rodovia.
https://youtu.be/C5oL5e9JeNc

Brasília
Bolsonaristas entraram em confronto com a Polícia Militar
durante um protesto antidemocrático, em Brasília.
Os golpistas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso
Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). Eles depredaram
instalações e chegaram a pichar nas janelas do tribunal a
frase “perdeu, mané”.
O

presidente

Luiz

Inácio

Lula

da

Silva

(PT)

decretou

intervenção federal no Distrito Federal, neste domingo (8),
após os atos violentos promovidos por apoiadores do expresidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao video
https://youtu.be/TtWM_B_oO1U
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Vazamento de óleo misterioso
escorre para o lago e atingi
a rede pluvial de esgoto em

Novo Progresso
Um vazamento de óleo atingiu parte do Lago Municipal e a rede
pluvial de esgoto na cidade de Novo Progresso.
A contaminação ocorreu no Setor próximo ao Lago Municipal. O
óleo misterioso, invadiu as ruas próximo do lago, atingiu a
rede de esgoto, nas proximidades do lago que escorre para o
córrego da Boeira em Novo Progresso-PA.
Conforme apurou a reportagem, as manchas mostram que o óleo
aparenta ser usado em motor, escuro tipo óleo queimado.

Óleo atingiu a galeria pluvial de esgoto próximo ao lago
municipal.

A quantidade de óleo escorrendo, surpreendeu quem passava pelo
local, o mau cheiro e o rastro da poluição tomou conta das
vias públicas próximo ao lago municipal, e atingiu uma parte
do lago, na tarde desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023.
A primeira suspeita um posto de combustível nas proximidades,
em levantamento feito em loco, a reportagem observou que não
havia vazamento neste estabelecimento que segue a risca, com
licenciamento ambiental.
A reportagem também apurou que o óleo veio escorrendo pela rua
Maringá, as margens da escola Waldemar Lindermayer, até chegar
ao lago.

Óleo preto escorrendo pela rua Maringá no bairro Cristo Rei em
Novo Progresso
A reportagem Jornal Folha do Progresso enviou as imagens e
vídeos para Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O
secretário de meio ambiente, João dos Santos, respondeu que
acionou a fiscalização; não obtivemos respostas do resultado
da fiscalização, se foi localizado o infrator e de onde surgiu

o óleo e se alguém foi responsabilizado pelo crime ambiental.
Video mostra óleo escorrendo pela rua Maringá até chegar ao
lago municipal
https://youtu.be/177-GqKo4Bc
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Ponte cai e deixa bairro de
Novo Progresso sem ligação
direta
a
mais
de
três
meses;Vídeo
Mais de duas mil pessoas estão sendo afetadas pelo incidente,
diz morador. (Foto: Jornal Folha do Progresso)
Uma ponte que liga o Bairro Jardim Itália ao Industrial, no
município de Novo Progresso, caiu a mais de três meses e
contínua sem solução, deixando moradores isolados.
Conforme relatos de morador o acesso tinha usuários
diariamente, encurtava o caminho entre o setor industrial e
Jardim Itália, a cerca de duas mil pessoas são prejudicadas
com o descaso.
De acordo com moradores da região, o incidente ocorreu por
péssimas condições da madeira já deteriorada. A ponte que era
de madeira cedeu, após um caminhão da prefeitura passar, a
estrutura não resistiu e quebrou, isto a mais de três meses, a
madeira que dava sustentação caiu no córrego sendo levada pela
enxurrada, no local sobrou duas pilastras onde moradores se
arriscam passando por ele.
Por conta da ruptura, o Jardim Itália e Jardim Planalto
ficaram sem conexão direta. Segundo moradores, cerca de 2 mil
pessoas estariam sendo prejudicadas com a falta de acesso. O
desvio tem de ser feito pela Avenida Brasil e/ou pela
Industrial, gerando um deslocamento de 2 até 3,5
km mais
extenso.
Morador gravou vídeo enviou para reportagem do Jornal Folha do
Progresso, “abondaram de vez mesmo, desde outubro, uma
vergonha mesmo em, olha que sobrou da ponte aí hó”……. Assista

ao vido abaixo
https://youtu.be/CERFCh_O9fM
Outro Lado
Informações da prefeitura que já foi licitada a empresa para
construir a nova ponte, no entanto, o entrave e a falta de
madeira, que nos próximos dias estará iniciando a obra de
construção.
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Pronta para cobrar pedágio;
motoristas
enfrentam
dificuldades na rodovia BR
163 no Pará
BR-163 (Foto: Jornal Folha do Progresso) – Quem passa pela
BR-163 no estado do Pará, concedida à iniciativa privada, tem
que encarar trechos da rodovia danificadas a caminho dos
portos de Miritituba e Santarém.
Pronta para cobrar pedágio, motoristas enfrentam buracos na
rodovia BR 163 no Pará
Neste início de ano, os motoristas que pretendem viajar terão
dificuldades mesmo em estrada concedida à iniciativa privada
prestes à cobrança de pedágios. A qualidade da pista na
rodovia que liga o estado do Mato Grosso aos Portos do Pará
não faz jus ainda a cobrança de pedágio, a via contínua
causando dor de cabeça aos motoristas.
Leia mais:Dois acidente na BR 163 em Novo Progresso, deixa uma
vítima fatal
A BR-163 entre a cidade de Sinop (MT) e o PA, é administrada
pela concessionária “Via Brasil BR-163”. O sistema rodoviário
da BR-163/230/MT/PA compreende um total de 1.009,5 km de
extensão, integrando o Centro-Oeste e Norte do Brasil.
Constitui eixo fundamental para escoamento da produção da
parte paraense da Região Norte e norte da Região Centro-Oeste,
conectando terminais portuários do Arco Norte (Rio Tapajós) e
ao município de Sinop (MT).

Perímetro urbano de novo progresso da BR 163 tomado por
buracos e lama. (foto: Jornal Folha do Progresso)
O trecho até o porto de Miritituba terá dois pedágios, onde
serão cobrados taxas diferenciadas para automóveis e
caminhonetes, para caminhões leves e para motocicletas. O
valor mais alto do pedágio será aplicado para o trânsito de
caminhões com reboque e caminhões-trator com semirreboque de
seis eixos. O início oficial da cobrança de pedágio ainda
requer autorização da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT). A ANTT vem acompanhando de perto a execução
contratual, o cronograma das ações e todos os itens previstos
no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Após autorização e
com antecedência de 10 dias, a concessionária dará ampla
divulgação à data de cobrança, valores da tarifa, formas de
pagamento e demais informações.
Leia Também:Motociclista bate a cabeça ao desviar de buraco na
BR 163 em Novo Progresso.
Mesmo com a programação de várias cobranças ao longo do

caminho, os motoristas precisam ter atenção para desviar de
buracos ao longo da maior parte da estrada. A pista simples é
comprometida já que em diversos trechos parte da estrada fica
bloqueada, em trabalho lento para recuperação no sistema “Pare
& Siga, porque as condições do asfalto estão ainda mais
críticas.
A reportagem viajou pelos cerca de 300 quilômetros entre Novo
Progresso (PA) e Guarantã do Norte (MT), nos dias 30 e 31 de
dezembro de 2022, e registrou uma grande quantidade de trechos
esburacados.

Motociclista bate a cabeça ao desviar de buraco na rodovia
BR-163, perímetro urbano de Novo Progresso. (Foto:Arquivo
Jornal Folha do Progresso)
A exemplo o perímetro urbano da cidade de Novo Progresso, onde
é registrado acidentes na pista esburacada e defeituosa.
Saindo de Novo Progresso, o trecho de 30 km, os buracos já
tapados pela concessionária “Via Brasil BR-163”, estão
abertos, água no acostamento e falta sinalização em alguns

trechos onde terá um pedágio que será cobrado por quem passa
pela BR-163.
Em Castelo de Sonhos, a reportagem conversou com caminhoneiro
Alberto de Paduá, 53 anos, reclamou das condições da pista e
disse que a concessão da BR-163 nunca significou uma pista que
condissesse com a cobrança dos pedágios. Tem muito em que ser
feito ainda, disse Pádua.

Buraco recém tapado, este aberto, material usado esfarela na
rodovia (Foto: Jornal Folha do Progresso)

“Onde precisa mexer, eles não mexem. Se vai ter
pedágio, preciso ter motivo para cobrar, é
necessária uma manutenção em todo o trecho. É
perigoso ter acidente, os parafusos vão
bambeando, vão caindo, e é perigoso. Os pneus
sem câmara de caminhão… Se pega em alguma peça
na pista, você precisa vulcanizar (os pneus), e
(o custo) ficam uns R$ 450, R$ 600, toda vez”,
reclamou o caminhoneiro de 53 anos.

Inverno Amazônico
Embora o período chuvoso (inverno amazônico) seja
particularmente complicado para a manutenção de estradas, é
possível que as concessionárias façam ações de prevenção
contra as avarias na pista que colocam os viajantes em risco.
Consultado pelo Jornal folha do Progresso, o engenheiro civil
e consultor em transporte e trânsito, repassou que tanto poder
público como concessionárias privadas devem agir antes que as
estruturas sucumbam às intempéries.
“A chuva é um problema, mas é esperado, não tem surpresa. Uma
parte desses problemas poderia ser resolvida com sistemas de
drenagem e bons projetos de pavimentação. É possível minimizar
as avarias com ações como limpeza nos sistemas de drenagem,
ver se não há trincas no pavimento, checar a segurança dos
taludes. Isso é o que se espera de quem administra uma
rodovia”, explica.

Concessionária Via Brasil inicia operação-teste de praças de
pedágio na BR-163/MT entre Cláudia e Guarantã do Norte, no
Mato Grosso

(Foto:Créditos: Via Brasil BR-163 )

Via Brasil BR-163
A reportagem do Jornal Folha do Progresso questionou a
concessionária sobre as condições da pista e as ações
programadas para resolver os problemas do trecho sob sua
administração. Em nota, a “Via Brasil BR-163” esclarece que
iniciou, em maio de 2022, as obras de melhoria em todo o
trecho sob concessão. A empresa tem atuado continuamente para
enfrentar problemas históricos da rodovia, como o ponto
demonstrado pela reportagem. As soluções definitivas estão em
curso e serão executas de forma permanente ao longo do prazo
do contrato de concessão. Entre as soluções previstas em
contrato está a recuperação e manutenção dos sistemas de
drenagem, estruturas fundamentais para o escoamento adequado
da água da pista e preservação da vida útil do asfalto.”

Pedágio
Perguntado sobre a cobrança de pedágio, a Via Brasil BR-163
responde; ainda faltam ajustes para iniciar a cobrança e todos
os detalhes, incluindo a tarifa definida pela ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres)
serão amplamente
divulgados com 10 dias de antecedência. Esses 10 dias fazem
parte da operação educativa.
Em resposta a movimentação de serviços nos pedágios a empresa
informou que Sim, mas ainda não é a operação educativa
oficial. A oficial é feita após a publicação da autorização de
cobrança no Diário Oficial da União.
A reportagem do Jornal Folha do Progresso, contínua no trecho,
imagens e vídeos estão sendo coletados para a próxima
reportagem; BR 163 e as tarifas de pedágio. Aguardem!
Fonte/Por:Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/15:34:26
Remendos para tapar buracos, viram lombadas, que prejudicam a
suspensão e pneus dos veículos (veja na imagem abaixo)

Remendos para tapar buracos, viram lombadas, que prejudicam a
suspensão e pneus dos veículos (Foto: Jornal Folha do
Progresso)
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Pai atropela e mata
acidentalmente,
em
Progresso

filho
Novo

Filho é atropelado acidentalmente pelo pai e morre em Novo
Progresso – (Foto: Reprodução Rede Social) –
Um morador de Novo Progresso, atropelou o próprio filho, de 1
ano e 3 meses, nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. A
criança, que lesões múltiplas de órgão, foi encaminhada às
pressas ainda com vida para o pronto-socorro do Hospital
Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
Conforme Boletim de ocorrência registrado na Delegacia de
polícia de Novo Progresso, pela Tia da vítima Alice Gomes de
Almeida, ela mais o irmão Rosinaldo Gomes de Almeida (pai da
criança), foram deixar a criança por volta das 14h15min, desta
segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, na rua Barrão do Rio
Branco no bairro Jardim Itália, na casa da Camila Cristina
Pereira, mãe de João Luccas Araujo de Almeida de 1 ano e 3
meses, que ao sair com o veículo seu irmão Rosinaldo sentiu
que havia passado por cima de alguma coisa, ao sair do carro
percebeu que tinha passado em cima do filho.
O delegado Vagno Conceição Rocha, responsável pelas
investigações, solicitou exame cadavérico do corpo da criança,
e está ouvindo testemunhas em depoimento para confirmar a
fatalidade ou não.
O corpo da João Luccas de Araujo de Almeida, de 1 ano e 3
meses, foi velado na residência da família e sepultado na
manhã desta terça-feira,3 de janeiro de 2023, no cemitério
municipal de Novo Progresso.

Fonte/Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/15:34:26
Amigos da família postaram a fatalidade nas redes

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.jornal@gmail.com/ou
e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com
https://www.folhadoprogresso.com.br/saiba-como-conferir-os-res
ultados-do-jogo-do-bicho-e-das-loterias-da-caixa/

Fadesp
publica
resultado
Preliminar
do
Processo
Seletivo Público Simplificado
da
Prefeitura
de
Novo
Progresso
A fadesp divulgou , o resultado preliminar do Processo
Seletivo Público Simplificado, de forma on-line, destinado ao
preenchimento de vagas do quadro de servidores da Prefeitura,
para atuação na área rural e urbana do município de Novo

Progresso.
As normas do Processo Seletivo Público, o número de vagas, a
síntese das atividades, o nível de escolaridade exigida, os
requisitos para investidura nos cargos, bem como o salário
base e seus anexos, encontram-se no Edital de Abertura.
Clique nos links abaixo para ver os resultados;
Nível Superior – Resultado
Documentos, de 28/12/2022
(Clique Aqui)

Preliminar

da

Avaliação

de

Nível Médio – Resultado Preliminar da Avaliação de Documentos,
de 28/12/2022
(Clique Aqui)
Nível Fundamental Completo – Resultado Preliminar da Avaliação
de Documentos, de 28/12/2022
(Clique Aqui)
Nível Fundamental Incompleto – Resultado
Avaliação de Documentos, de 28/12/2022

Preliminar

da

(Clique Aqui)
Resultado Definitivo de Inscrições Homologadas, de 23/12/2022
(Clique Aqui)
Resultado Definitivo de Concorrêntes como PcD, de 23/12/2022
(Clique Aqui)
Resultado Preliminar de Inscrições Homologadas, de 20/12/2022
(Clique Aqui)
Resultado Preliminar de Concorrêntes como PcD, de 20/12/2022
(Clique Aqui)
Resultado Definitivo de Isenção de Taxa de Inscrição para PcD,
de 14/12/2022
(Clique Aqui)

Diário Oficial do Municipio de Novo Progresso, de 09/12/2022
(Clique Aqui)
Primeira Errata do Edital n° 01/2022, de 09/12/2022
(Clique Aqui)
Resultado Preliminar de Isenção de Taxa de Inscrição para PcD,
de 07/12/2022 (Clique Aqui)
Edital de Abertura nº 01/2022, de 01/12/2022 (Clique Aqui)
Orientações Importantes sobre Eliminações (Clique Aqui)
Tabela de Cargos (Clique Aqui)
Recurso On-line (clique aqui)
OBs:O Resultado Oficial deve sair até dia 5 de Janeiro de
2023.
Clique AQUI para portal da FADESP com os resultados
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Aguas
de
Novo
Progresso
investe na capacitação dos
operadores da Estação de
Tratamento beneficiando toda
a cidade
(Foto:Assessoria de Comunicação Aegea MT ) – A qualificação
profissional é fundamental para que uma empresa ofereça um
serviço de qualidade. Por isso a Águas de Novo Progresso
realiza, constantemente, treinamentos e capacitações para que
a água chegue limpa e tratada a todos os moradores da cidade.
Quatro operadores da ETA (Estação de Tratamento de Água), do
município, foram capacitados pelo setor de tratamento e
controle de qualidade da água da empresa. Eles estudaram
aspectos relacionados aos padrões de qualidade da água e
entenderam mais sobre a importância da execução correta e os
procedimentos operacionais a serem seguidos para garantir que
a água chegue limpa e tratada a todos os moradores atendidos.
Além disso, foi realizada a abordagem de ferramenta que irá
garantir um melhor controle em relação aos dados de qualidade
da água e ao controle de estoque de produtos químicos,
trazendo uma maior segurança operacional para a unidade.
Para o coordenador de qualidade da Água e de Efluente da Águas
MT Norte, Pedro Branco de Oliveira, é de suma importância que
haja capacitações como esta. “Equipe qualificada garante maior
segurança na qualidade da água que é distribuída para os
munícipes de Novo Progresso”, enfatiza.
Pedro

ministrou

o

treinamento

junto

ao

supervisor

de

qualidade, Paulo Cézar Marques.
A Estação de Tratamento de Água de Novo Progresso beneficia a
população com um produto purificado e potável. Toda a água
tratada na estação passa por um rigoroso controle de análises
garantindo que todos os parâmetros previstos na legislação
sejam seguidos.
Fonte:Assessoria de Comunicação Ae gea MT
Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/10:20:37
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Apostas de Novo Progresso e
outras cidades do PA acertam

a quina na Mega da Virada
25 apostas realizadas no Pará bateram na trave e acertaram na
quina da Mega da Virada na noite do último sábado (31). Por
uma dezena deixaram de ganhar o maior prêmio da história das
loterias Caixa. Em todo o Brasil 2.485 apostadores acertaram a
quina.
Os 2.485 apostadores que acertaram a quina vão levar R$
45.438,78 cada. Veja a lista completa das cidades do Pará que
acertaram a quina na Mega da Virada.
Cidade
Cotas

Q.nº
Prêmio

Teimosinha

Tipo de Aposta

*Ananindeua
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Anapu
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Belém
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Belém
6
Não
Bolão
9
R$45.438,75
*Belém
6
Não
Bolão
6
R$45.438,78
*Belém
7
Não
Bolão
5
R$90.877,55
*Braganca
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Canaã dos Carajás
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Castanhal
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Dom Eliseu
11
Não
Bolão
17
R$272.632,57
*Itupiranga
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Jacundá
7
Não
Simples
1
R$90.877,56
*Marabá
*Marabá

6
6

*Marituba
6
*Monte Alegre

Não
Não
Não
6

Simples
Simples

1
1

R$45.438,78
R$45.438,78

Simples
1
Não
Simples

*Novo Progresso
6
R$45.438,78
*Parauapebas
6
Não
*Parauapebas
9
Não
*Redenção
6
Não

Não
Simples
Simples
Simples

R$45.438,78
1
R$45.438,78
Simples
1
1

1

1

R$45.438,78
R$181.755,12
R$45.438,78

*Santarém
7
Não
Bolão
17
R$90.877,41
*São Miguel Do Guamá
8
Não
Bolão
18
R$136.316,34
*Terra Alta
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Tucuruí
6
Não
Simples
1
R$45.438,78
*Vigia
6
Não
Bolão
6
R$45.438,00
Mega da Virada 5 apostas faturam o prêmio principal
Os números sorteados foram 04, 05, 10, 34, 58, 59, e o super
prêmio saiu para 5 apostas. As apostas premiadas com 6 dezenas
são de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), São José da Bela Vista
(SP), Florestal (MG) e uma aposta pelo Internet Banking CAIXA.
Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: uma em Santos
(SP), com bolão de 34 cotas, a segunda em Arroio do Sul (RS),
com bolão de 45 cotas e a terceira em São José da Bela Vista
(SP), com bolão de 9 cotas
4 números na Mega da Virada
Os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão
receber R$ 877,04 cada.
Proteja seu prêmio
A Caixa informou que os prêmios com valor superior a R$
1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O
bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso
do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa
forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada
participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo
individual de cota.
Segundo a Caixa os ganhadores também devem ficar atentos às
datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a
partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio
prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de
Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei
13.756/18
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Homem é encontrado sangrando
no bairro Bela Vista em Novo
Progresso
A Polícia Militar atendeu a ocorrência (Foto: Reprodução Tv
progresso Facebook)
Um homem foi encontrado em plena rua
Vista, na cidade de Novo Progresso,
segunda-feira, 2 de janeiro de 2023,
perfuração no rosto,cabeça e perdendo

Planalto, no bairro Bela
no final da tarde desta
com marcas de agressão e
sangue.

Moradores encontraram o homem em via pública sangrando e
chamaram o SAMU e a polícia.

Ao que indica seguindo informações de populares, a vítima
estaria ferido por faca, ele foi visto ingerindo bebida
alcoólica, contudo, a vítima não seria um cidadão comum
vitimado por briga ou assalto, sendo um aparente morador
conhecido por Manoel Pé no Chão e/ou Manelão.
Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso,
Manelão
foi visto a dois dias ingerindo bebida alcoólica
naquela região do bairro, nesta segunda-feira (2) foi
encontrado na rua sangrando muito com marca de perfuração na
cabeça e no peito.
Acionadas, a Policia Militar e os socorristas do SAMU chegaram
no local. Os policiais ainda não sabem, o homem não quis
mencionar, o porquê, quem e qual motivo levou a ser agredido,
em pleno dia e estava na principal rua do bairro.
Ninguém soube dizer sobre a autoria do crime. O homem não
passou informações já que antes de ser socorrido foi
encontrado com sinal de embriagues, bastante debilitado, e
fraco.
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Fotógrafo
tem
máquinas
furtadas e pede ajuda para
localizar equipamentos: “É
meu ganha pão”
O fotógrafo Yuri Nakay de Novo Progresso, está sem poder
trabalhar após ser vítima de um furto, uma pasta com máquina
fotográfica, lentes e acessórios foram furtados de dentro de
sua casa.

(Fotos:Via whatsApp)

Fotógrafo pede ajuda para localizar equipamento: “É meu ganha
pão”
O fotógrafo preparou o equipamento para fazer cobertura do
réveillon no Lago Municipal, e saiu para outras atividades, ao
retornar por volta das 22h00min, do dia 31 de dezembro de
2022, não encontrou o equipamento. Conforme relatos do pai do
fotógrafo, os criminosos também haviam retirado a televisão e
deixado ao lado do muro. Eles voltariam buscar, primeiro
levara a bolsa com as duas maquinas, disse Jorge Tadeu.

Ele registrou queixa na Delegacia de polícia de Novo Progresso
e ainda tem esperança em localizar o material. “Como não é uma
câmera comum, espero que, se alguém encontrar ela vendida por
aí, denuncie. Amo minha profisão, é meu ganha-pão e preciso
dela para trabalhar”, diz. (Telefone para contato Yuri Nakai
Fotografias (93) 98436 – 1429)
Yuri Nakay, postou o furto nas redes sociais com pedido de
ajuda para recuperar os equipamentos.(Veja abaixo)

Veja imagens das câmeras e Bolsa furtadas por criminosos
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