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LOCKDOWN

A Justiça Federal indeferiu, 
na noite de ontem (29), o 
pedido do Ministério Pú-

blico Federal (MPF) e da Defen-
soria Pública da União (DPU) 
para que fosse retomado o ban-
deiramento preto – lockdown 
– na Região Metropolitana de 
Belém. Na decisão, o juiz Jorge 
Ferraz de Oliveira Júnior, da 5ª 
Vara Federal Cível da Seção Ju-
diciária do Pará, julgou impro-
cedente a sugestão de estender 
a suspensão das atividades 
não essenciais. Um estudo da 
Universidade Federal Rural da 
Amazônia (Ufra) baseou a deci-
são do magistrado. 

Assim, o governo pode re-
tornar ao bandeiramento ver-
melho, válido para os municí-
pios de Belém, Ananindeua, 
Marituba, Benevides e Santa 
Bárbara. Sendo assim, está per-
mitida a reabertura de 
estabelecimentos não 
essenciais às 5h desta 
terça-feira (30), confor-
me anúncio feito pelo 
governador Helder 
Barbalho, no último sábado, 
juntamente com prefeitos da 
Grande Belém. 

Após a decisão, o MPF fez 
a solicitação à Justiça Federal, 
alegando que o governo do 
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  Justila Federal autorizou o governo a voltar ao bandeiramento vermelho

TH
IA

G
O

 G
O

M
ES

 / 
A

RQ
U

IV
O

 A
M

A
ZÔ

N
IA

Pará descumpriu decisão judi-
cial. “A decisão novamente des-
respeitada foi a homologação de 
acordo que obrigou o governo a 
comprovar que as medidas so-
bre distanciamento social são 
tomadas com base em consulta 
a comitê técnico previsto no pla-

no estadual de contin-
gência da covid-19 e em 
estudos de instituições 
de renome. O acordo 
entre governo estadual, 
MPF e Defensoria Pú-

blica da União (DPU) foi homo-
logado pela Justiça Federal em 
junho do ano passado, e desde 
então vem sendo descumprido 
várias vezes, alertam procura-
dores da República. A última 

vez que foi registrada reunião 
do comitê técnico foi em julho 
do ano passado”.

Procurado, o governo do 
Estado respondeu, por meio 
de nota da Procuradoria-
Geral do Pará (PGE), que foi 
indeferido, no sábado (27), 
o pedido de continuidade 
do lockdown, ajuizado pelo 
MPF, por não haver subsídios 
fáticos que justi� quem ur-
gência na determinação. “A 
PGE aguarda, agora, noti� ca-
ção formal da Justiça Federal 
para o envio de manifestação 
do Estado”, dizia o texto. A 
decisão a que o governo se 
refere é a do juiz platonista, 
Rubens Rollo D’Oliveira.

Bárbara. Sendo assim, está per- a comitê técnico previsto no pla-

Apesar de todas as regiões 
do Estado estarem no bandeira-
mento vermelho, que permite a 
retomada de algumas ativida-
des não essenciais cumprindo 
uma série de protocolos e com 
restrição de horários, prefeitos 
de vários municípios paraenses 
têm decretado lockdown em 
suas cidades, considerando o 
aumento nos casos de covid-19 
e na taxa de ocupação de leitos 
para tratamento da doença. A 
maioria também está acatando 
recomendação do Ministério 
Público. Na última semana, 
pelo menos quatro municípios 
da Região do Xingu proibiram 
o funcionamento das atividades 
não essenciais e restringiram a 
circulação de pessoas.

Altamira anunciou o lock-
down na sexta-feira (26), com vi-
gência a partir de sábado (27), até 
4 de abril. Os Ministérios Públi-

cos Estadual e Federal, além da 
Defensoria Pública do Estado, 
recomendaram que outros nove 
municípios do Xingu adotassem 
as mesmas restrições. Uruará, 
Vitória do Xingu e Placas anun-
ciaram decretos acatando a re-
comendação. As restrições nos 
dois primeiros municípios co-
meçaram a valer nessa segunda 
(29), enquanto a de Placas teve 
início no domingo (28), mas nos 
três casos, a vigência do decreto 
vai até 4 de abril.

Entre os municípios polos, 
Marabá foi outro que decretou 
lockdown entre 29 de março e 5 
de abril.  Já Abaetetuba está em 
lockdown há quase duas sema-
nas. O fechamento foi decretado 
em 16 de março e prorrogado no 
dia 23, devendo seguir até quar-
ta (31). Desde 24 de março Canaã 
dos Carajás também está fecha-
da. A medida vale por 12 dias.

Prefeituras decidem fechar tudo


