Polícia
prende
trio
que
ameaçava
dono
de
terras
invadidas em Anapu
Armas foram apreendidas com os suspeitos – Foto: Carlos
Souza/TV Vale do Xingu
Três pessoas foram presas após o registro de uma invasão de
terras no município de Anapu, sudoeste do Pará, na noite da
última quarta-feira (28).Os três homens que não tiveram os
nomes divulgados são suspeitos de invadir terras e ameaçar o
dono da propriedade.
A vítima foi quem denunciou o caso à Polícia Civil.Segundo
informações da vítima, o caso aconteceu no Travessão Flamingo
Sul, que fica localizado na área rural do município. O
proprietário disse que quando viu as terras sendo invadidas
tentou negociar com os suspeitos, mas teria sido ameaçado de
morte.
Após as investigações um mandado de busca e apreensão foi
cumprido pela Delegacia de Conflitos Agrários de Altamira
(DECA). Durante a abordagem no local a polícia ainda encontrou
duas espingardas, calibres .16 e .36 e um rifle .22.Os
suspeitos devem responder pelo crime de posse ilegal de arma
de fogo, eles foram conduzidos até a DECA, onde seguem à
disposição da Justiça. (Com informações do Confirma Notícia).
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Estuprador em serie é preso
no Pará
ESTUPRADOR EM SÉRIE E PRESO PELA POLÍCIA CIVIL DURANTE
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Na manhã desta Sexta-feira (16/12/2022), por volta das 10h30,
a Polícia Civil após dois meses de investigação, a equipe da
Delegacia de Polícia Civil do Município de Anapu conseguiu
capturar um indivíduo que estava aterrorizando as mulheres da
região.
“Erivaldo Cortez dos Santos”, foi preso pela Polícia Civil de
Anapu suspeito de ter cometido pelo menos cinco estupros,
agindo sempre com o mesmo modo de invadir as residências das
vítimas pela madrugada e usando uma máscara balacrava preta.
Após as investigações, a Polícia chegou -se identificação do
criminoso e também descobriu que ele estava escondido em uma
casa localizada no Bairro Alto Bonito em Anapu. “Erivaldo
Cortez”, também tem um mandado de prisão preventiva do Estado
do Maranhão, onde responde processo por estupro e era
considerado foragido da justiça.

“Erivaldo Cortez dos Santos”, foi preso pela Polícia Civil de
Anapu (Foto:Reproudção CArlos Calaça (Facebook)
Durante buscas no local, a Polícia encontrou em poder do
suspeito uma máscara balacrava de cor preta, possivelmente
utilizada nos crimes. Segundo informações, o indivíduo
estudava a rotina das vítimas antes de agir, ele usava a
máscara balacrava e invadia as casa sempre a noite usando um
capuz.
Era em média duas vítimas a cada mês, a última foi a dois dias
atrás. Ao todo foram cinco mulheres vítimas de estupros por
esses indivíduo que agora foi preso e encaminhado até a
Delegacia de Polícia Civil de Anapu para a realização dos
procedimentos cabíveis e será encaminhado para o complexo
Penitenciário de Vitória do Xingu e ficará a disposição da
Justiça.

Macara usada
“Erivaldo Cortez dos Santos”, foi preso pela Polícia Civil de
Anapu
Fonte: Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações
da Polícia Civil de Anapu.
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Vendedores de panelas são
encontrados junto a carga de
caminhão na Transamazônica,
no Pará
Grupo de trabalhadores é resgatado nas margens da rod.
Transamazônica, no Pará. — Foto: Reprodução / PRF
Dezessete pessoas foram resgatadas de situação semelhante à
escravidão em trecho da rodovia em Anapu, no sudoeste do
estado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um grupo de 17
pessoas que estava em situação parecida à escravidão em Anapu,
no sudoeste do Pará.
As pessoas estavam dentro de um caminhão na rodovia BR-230, a
Transamazônica, abordado no trecho do KM 510, e foram
encontradas no sábado (29).
Segundo a PRF, o resgate foi feito após uma abordagem ao
veículo. A equipe local localizou as pessoas no compartimento
de carga do veículo, dividindo espaço com cargas e utensílios.
O condutor e o passageiro do caminhão disseram aos agentes que
as pessoas saíram de Juazeiro do Norte, no Ceará, no último
dia 13 de outubro, e teriam como destino a cidade de Alenquer,

no oeste do Pará.
A viagem teria duração de dois meses e, neste período, as
vítimas tinham que vender panelas.
O grupo afirmou à PRF que era submetido às condições
degradantes, tanto no transporte, quanto nas instalações nas
cidades em que paravam para realizar a atividade de venda dos
produtos.
Durante os procedimentos de fiscalização, foi constatado que o
veículo envolvido já havia sido flagrado em situação similar
em 2020.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de
Anapu, responsável pelas investigações. (Com informações do g1
Pará — Belém).
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Governo Federal assina ordem
de serviço para construção de

ponte sobre o rio Xingu nesta
quarta (26)
O rio Xingu nasce a leste do estado do Mato Grosso e corta o
Pará no sentido sul/norte até desaguar no Amazonas
(Foto:Divulgação).
Empreendimento de 750 metros de extensão, entre Altamira e
Anapu, contará com R$ 350 milhões de investimento
Na manhã desta quarta-feira (26), o Governo Federal, por meio
do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vai assinar a
ordem de serviço que viabiliza as obras da ponte sobre o rio
Xingu, entre os municípios de Altamira e Anapu, no sudoeste do
Pará. O investimento é de cerca de R$ 350 milhões.
A cerimônia de assinatura será realizada às 11h, no Ministério
da Infraestrutura, em Brasília (DF).
Com o projeto, o trecho de 750 metros de extensão da
BR-230/PA, a rodovia Transamazônica, ganhará uma ponte
estaiada, com vão central de 424 metros. A expectativa da
pasta é que as obras beneficiem cerca de 145 mil habitantes da
região. “O empreendimento atende demanda antiga da população,
que faz a travessia entre os municípios por meio de balsa”,
diz o Ministério. (As informações são da Daleth Oliveira).
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Polícia investiga assassinato
de ex-secretário municipal em
Anapu
Ex-secretario é morto
Liberal/Reprodução

a

tiros

em

Anapu

—

Foto:

TV

Prefeitura de Anapu decretou luto oficial de três dias e
polícia procura por suspeitos.
A Polícia Civil investiga o assassinato de um ex-secretário de
Administração de Anapu, no sudoeste do Pará. Ele oi morto a
tiros enquanto saía de uma loja na quinta-feira (8). Até esta
sexta (9), nenhum suspeito foi preso.
Uma câmera de monitoramento flagrou o crime. Nas imagens é
possível ver quando Osvaldilon Luiz dos Santos, de 52 anos,
sai de uma loja de materiais de construção no centro da
cidade. Um homem aguardava ele sair e atirou pelas costas da
vítima.
Segundo testemunhas, duas pessoas chegaram em uma moto e uma
delas efetuou os disparos contra a vítima. As imagens do local
são analisadas pela polícia, que também está ouvindo
testemunhas.
A vítima chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não
resistiu. Ele levou ao menos cinco tiros. Familiares e amigos

ficaram abalados e a Prefeitura de Anapu decretou luto oficial
de três dias.
Osvaldilon foi secretário de Administração de Anapu na antiga
gestão municipal. Ele é marido da atual secretária de Promoção
Social da cidade e pai do presidente da Câmara de Vereadores
da cidade.
O corpo foi velado na Câmara de Anapu e está
transportado para Belém, onde deve ser cremado.

sendo
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Mulher de 27 anos morre
depois
de
ser
baleada
enquanto dormia na zonal

rural de Anapu (PA)
(Foto:Reprodução) – A vítima estava dormindo quando foi
atingida pelo disparo na madrugada de terça-feira (6)
Suzana Alves dos Santos, 27 anos, morreu após ser baleada na
perna direita durante a madrugada de terça-feira (6), na zonal
rural de Anapu, município no sudeste do Pará. O caso aconteceu
por volta de 2h30, em uma residência que fica no travessão
Beira Rio. Suzana e mais três pessoas estavam dormindo quando
disparos feitos do lado de fora da casa em que morava a
atingiram. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos
ferimentos. Não sabe o que pode ter motivado o crime.
A Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local do crime.
Nas proximidades da casa, foram encontrados seis cartuchos de
espingarda calibre 12 e mais cinco estojos de pistola.
Moradores do entorno disseram que à polícia que ouviram o
barulho de uma motocicleta perto de onde os tiros foram
disparados. A suspeita é de que duas pessoas estariam no
veículo.
Em nota, a PC informou que diligências estão sendo realizadas
para identificar os envolvidos no crime. O caso foi registrado
na delegacia de Anapu.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso
podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é
gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é
possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a
atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em
ambos os casos, não é necessário se identificar. (As
informações são dos portais A Voz do Xingu e Confirma
Notícia).
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PF fiscalização cerâmicas e
flagra
exploração
de
trabalhadores
(Foto:Reprodução) – Belém/PA – A Polícia Federal, em ação
conjunta com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e
Ministério do Trabalho (MTE), realizou ações de fiscalização
em cerâmicas nos municípios de Vitória do Xingu, Brasil Novo e
Anapu.
Doze horas de trabalho, sem folga semanal e sem pausa para
refeições foram algumas das irregularidades encontradas nos
locais fiscalizados.
Em audiência com o MPT na terça, 23 de agosto, foram firmados
Termos de Ajuste de Conduta com os sete estabelecimentos
fiscalizados, com a fixação de obrigações de fazer e não
fazer, para garantir o cumprimento da legislação trabalhistas.

De 16 a 19 de agosto, a fiscalização constatou diversas
irregularidades nas condições trabalhistas oferecidas pelos
proprietários aos funcionários. Dentre elas, uma família foi
resgatada de situação insalubre, alojada em um galpão de metal
sob calor intenso.
Os trabalhadores também eram obrigados a comer enquanto
manejavam os fornos e os tijolos, pois não havia intervalo
para refeições.
Sete das empresas fiscalizadas foram embargadas e tiveram suas
atividades suspensas até que as irregularidades sejam sanadas.
Elas deverão assinar a Carteira de Trabalho dos funcionários,
respeitar a jornada diária máxima e garantir condições de
segurança e higiene nos locais de trabalho.
Eventuais ilícitos penais como decorrência dessa fiscalização
serão investigados pela Polícia Federal. (Com informações
PF/Altamira).
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Corpo de homem é encontrado
às margens de rio em Anapú
A polícia ainda não conseguiu identificar a vítima – (Foto:
divulgação)
A tatuagem no antebraço que pode ajudar na identificação
A Polícia Militar encontrou, na madrugada desta quarta-feira
(22), o corpo de um homem, nas margens do rio, em uma chácara,
no ramal do Beira Rio, em Anapu. Ele estava sem documentos e
até o momento as autoridades não conseguiram identificar o
corpo.
Na última sexta-feira (17) houve um tiroteio na região, mas
ainda não há informações que liguem os casos. Apesar do corpo
ter sido encontrado nesta madrugada, os policiais acreditam
que ele morreu há alguns dias, porém somente a perícia poderá
detalhar o ocorrido. O homem tem uma tatuagem no antebraço que
pode ajudar na identificação.
Até o momento nenhum familiar procurou a delegacia do
município ou registrou boletim de desaparecimento.
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Homens armados queimam escola
em lote de terra pública no
Pará,
denuncia
Comissão
Pastoral da Terra
Escola é alvo de ataque em assentamento em Anapu, no Pará
(Foto>Reprodução)
Também houve disparos onde vivem 73 famílias. Lote está
situado em uma área de disputa entre agricultores e grileiros
na região de regularização do assentamento Dorothy Stang.
Famílias do lote 96, da gleba Bacajá, no município de Anapu,
no sudoeste do Pará foram alvo de um novo ataque. Segundo a
Comissão Pastoral da Terra (CPT), uma escola da comunidade foi
incendiada e houve disparos que teriam partido de um grupo de
homens armados.
O Ministério Público Federal (MPF) informou ao g1 que está
acionando os órgãos competentes. Policiais foram enviados ao
local.
Segundo a denúncia da CPT, entre a noite de quinta (18) e a
madrugada desta sexta-feira (19), homens armados atiraram
contra um agricultor e tocaram fogo na Escola Municipal de

Ensino Fundamental Paulo Anacleto.
Um relato de uma agricultora fala que os moradores tiveram que
se abrigar na mata. “Tocaram fogo na escola e houve muito
tiroteio por volta das 23h da noite desta quinta-feira (18).
Aí nós ficamos a noite no mato. Eu, junto com minha família,
passamos a noite no mato porque foi muito tiro”, afirma.

Escola Municipal de Ensino Fundamental
Paulo Anacleto ficou totalmente
queimada. — Foto: Reprodução
“Isso não foi a primeira vez que os moradores sofreram ataques
vindo do rumo da sede que ficou no 96 e da sede da fazendo no
lote 28”, denuncia a CPT.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do
Pará (Segup) informou que a “situação que ocorre em Anapu na
área do lotes 96 e 28″ e que é competência dos órgãos
federais”. Mesmo assim, equipes da Polícia Militar e Civil
para dar apoio. O g1 também entrou em contato com a PF,
prefeitura de Anapu e aguarda retorno.
Já o Incra informou, também em nota, que o “assentamento ainda
não foi implantado e também não houve seleção de famílias. Os
conflitos na área são objeto de investigação da Delegacia de
Conflitos Agrários de Altamira. O Incra aguarda a conclusão
das apurações e a apresentação de eventuais denúncias por

parte da delegacia especializada ao Ministério Público”.
Lote 96
A terra em disputa é uma área pública federal. O possível dono
teve o título de propriedade cancelado pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a pedido do MPF, em
ação civil pública.
A área está em processo para se tornar um assentamento de
reforma agrária. No local, já foi feita vistoria no imóvel,
com confecção de um laudo agronômico de fiscalização.
Segundo o MPF, uma das lideranças das famílias moradoras está
no programa de proteção a defensores de diretos humanos, por
causa de ameaças à sua vida.
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Mutirão regulariza títulos de
terra no interior do Pará;
veja onde realizar o serviço
(Foto:Reprodução)

–

Ação

beneficia

proprietários

nos

municípios de Brasil Novo, Altamira, Medicilândia, Pacajá,
Rurópolis, Placas, Senador José Porfírio e Anapu.
Para regularizar e titular posses em áreas públicas federais,
o município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, realiza um
mutirão até a próxima sexta (5). A ação é voltada para
proprietários de terra situadas na cidade e também nos
municípios paraenses de Altamira, Medicilândia,
Rurópolis, Placas, Senador José Porfírio e Anapu.

Pacajá,

O atendimento ocorre em horário comercial, das 8h às 14h, na
sede da prefeitura de Brasil Novo, na avenida Castelo Branco,
número 821.
Os ocupantes de áreas públicas federais não tituladas podem
procurar a equipe de atendimento para realizar a regularização
das posses.
O interessado e o cônjuge, ou companheiro, devem comparecer ao
local da ação com os documentos pessoais e outros que
comprovem o uso e a exploração da terra.
Durante o atendimento, o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), responsável pelo mutirão, verificará
se cada interessado atende aos requisitos da regularização
para emissão do título definitivo.
Não serão atendidas famílias beneficiárias da reforma agrária
na região, já que a ação é para regularização fundiária de
posses em áreas públicas não destinadas a assentamentos. (Do
G1 PA))
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