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Para fortalecer a rede de atendimento à mulher em situação de violência no 

interior do Estado, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(Sejudh) reuniu com representantes dos organismos de defesa da mulher dos 

municípios de Parauapebas, Tucuruí, Jacundá, Barcarena e Itaituba. As 

gestoras municipais apresentaram a realidade sobre os serviços às mulheres 

vítimas de violência de cada localidade.  
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A videoconferência foi organizada pela Coordenadoria de Integração de Políticas 

Públicas para as Mulheres da Sejudh (CIPM), na quarta-feira (13), com os 

representantes do Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, do 

Ministério Público, da Coordenadoria da Mulher, do Tribunal de Justiça do 

Estado, e da Procuradoria da Mulher, da Assembleia Legislativa do Pará.  

O diálogo virtual faz parte de um plano integrado, que busca articular os poderes 

executivo, legislativo e judiciário estadual, visando dar suporte à rede de 

proteção municipal para que sigam atendendo as denúncias no interior, frisa a 

coordenadora da CIPM, Márcia Jorge.  

O período de quarentena, ao mesmo tempo necessário para impedir a 

contaminação da população pelo coronavírus, faz com que as vítimas convivam 

mais tempo com o agressor. 

“Mesmo com dificuldade, a rede municipal está funcionando no atendimento à 

mulher vítima de violência, mas a denúncia precisa chegar nos registros, a 

mulher precisa saber que tem com quem contar neste momento, também”, 

destacou a coordenadora.  

O titular da Sejudh, Rogério Barra, ressalta que as reuniões virtuais ajudam na 

elaboração de estratégias entre todos os poderes para dar suporte no interior do 

Estado durante o período de isolamento, além de ser um canal de informação 

para todas as mulheres, sobretudo, para quem atua na rede de atendimento.  

“A atividade de transmissão virtual pretende acolher este público neste período. 

É muito importante que a gente faça chegar a todas as mulheres, que apesar de 

ter havido uma mudança na prestação desses serviços, eles continuam 

funcionando, para mostrar que existem e estão disponíveis para protegê-las”, 

pontuou o secretário. 

A coordenadora da CIPM informou que está sendo montado um documento com 

o mapeamento de todas as localidades onde funciona o serviço da rede de 
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proteção para monitorar o atendimento e acolhimento de mulheres que estão em 

situação de violência. 

Serviço - Os canais de denúncias de violência contra a mulher são: Polícia 

Militar - 190 e Disque-denúncia - 180. 
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Teve início às 06h30 desta sexta-feira (15), operação que integra as polícias Civil 
de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará, visando o cumprimento de três 
mandados de prisão e outros 3 de busca e apreensão no município obidense.  
 
Denominada “Bichano”, a operação tem o comando do delegado William 
Fonseca, tem como alvo dois executores e um mandante de crime de roubo 
ocorrido em uma residência no município de Oriximiná em janeiro deste ano. Na 
ocasião, os assaltantes renderam quatro pessoas de uma família e roubaram 
quatro aparelhos telefônicos, joias e dinheiro.  
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Segundo a polícia, durante a ação criminosa, um dos assaltantes pediu que uma 
das vítimas levantasse o vestido, por queria satisfazer sua “tara” vendo a nudez 
dela. Na fuga, mataram o gato da família, que atendia pelo nome de “Bichano”.  
 
Um dos assaltantes já foi preso por tráfico e roubo. O outro tem passagens na 
polícia por roubo. O mandante já foi preso em outra oportunidade por ter ateado 
fogo na viatura do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).  
 
Durante as buscas na casa do suposto mandante do assalto, a polícia encontrou 
uma pedra grande de oxi e vários pedaços de sacolas plásticas com forte odor 
de entorpecente.  
 
 

• ORIXIMINÁ  
• SANTARÉM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/oriximina/
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação na Justiça nesta quarta-
feira, 13, pedindo que a prefeitura de Santarém seja obrigada a suspender com 
urgência as obras de reforma de uma escola indígena e a reiniciá-las assim que 
terminar a necessidade de isolamento social para desaceleração da 
disseminação do novo coronavírus.  

De acordo com o MPF, apesar de um indígena já ter morrido por covid-19 na 
aldeia, e mesmo existindo uma série de normas federais e estaduais sobre a 
necessidade do isolamento, incluindo diretrizes da Secretaria Especial de Saúde 
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Indígena (Sesai) e da Fundação Nacional do Índio (Funai), além de requisição e 
recomendação do MPF, o município segue realizando as obras.  

Segundo denúncias enviadas ao MPF, a reforma – realizada na escola indígena 
da aldeia Ipaupixuna, no território Munduruku do planalto santareno, vem 
induzindo fluxo de trabalhadores entre a cidade e a aldeia, acentuando os riscos 
de contaminação dos indígenas pela covid-19.  

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a obra não 
seria paralisada, já que a comunidade defende a continuidade. A nota diz que a 
empresa responsável pelo serviço está tomando todos os cuidados 
recomendados pela OMS, inclusive com o fornecimento de EPI's. Foi informado 
que a previsão de término da obra é para o final deste mês.  

Em relação à ACP citada no pedido de nota, a Procuradoria Jurídica da Semed 
informa que até o final do expediente desta quinta-feira, não havia sido 
notificada. Tão logo seja, seguirá com todos os procedimentos recomendados.  
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O juiz Emerson Benjamin Pereira de Carvalho, da Comarca de Santa Izabel do 
Pará, na Grande Belém, determina nesta quinta-feira, 14, que a Prefeitura do 
município forneça Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos enfermeiros 
municipais, que estão atuando na linha de frente ao combate à pandemia do 
novo coronavírus. 
  
O governo municipal deve fornecer, de imediato, segundo a decisão, óculos de 
proteção ou protetor facial (face shield), máscara cirúrgica, máscaras N95 ou 
PFF2, avental, luvas de procedimento e gorro a cada enfermeiro, em quantidade 
necessária e suficiente para atender o período integral da prestação de serviço.  
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A determinação assegura o fornecimento de materiais para higienização, de uso 
coletivo desses profissionais, tais como, sabonete líquido ou preparação 
alcoólica a 70%, além de manter uma quantidade mínima de EPIs em estoque, 
de forma a possibilitar o imediato fornecimento, reposição ou substituição em 
caso de necessidade.  
  
No prazo de cinco dias, a Prefeitura também deverá elaborar um plano de ação 
e prevenção, visando a proteção do servidor enfermeiro durante a pandemia, 
válido para todas as unidades de saúde do município, sob pena de multa diária 
de R$ 5 mil. 
  
A ação civil pública foi ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do 
Pará, em face do Município de Santa Izabel do Pará. 
  
Em nota, a Prefeitura informa que logo que começaram os casos de Coronavírus 
no Pará, o sistema de saúde de Santa Izabel, entre as diversas ações, fizeram 
aquisição de EPIs suficientes para toda equipe médica do município usarem 
durante meses. Tudo isso está registrado nas redes sociais com fotos e vídeos. 
 
A nota ainda esclarece que o Sindicato parece não conhecer a realidade dos 
municípios, haja vista que entrou com ação idêntica em mais de 10 municípios, 
que estão em situações completamente diferentes. 
  
Fonte: Assessoria TJ-PA 
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O Pará já ultrapassa os 10 mil infectados e mais de mil óbitos por causa do novo 
coronavírus. Muitos pacientes não conseguem tratamento adequado, seja na 
rede de saúde pública ou privada, por causa da lotação. Diante deste cenário, a 
juíza plantonista Kédima Pacífico Lyra determinou, nesta quarta-feira, 13, em 
caráter de urgência, que a paciente com covid-19 Nilcelia Barbosa Ponciono, 
beneficiária do plano de saúde da Unimed Belém, seja transferida para um leito 
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de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital de rede credenciada ou para 
outro hospital.  

Caso a decisão não seja cumprida imediatamente, no prazo de 24 horas, a 
cooperativa de saúde poderá pagar multa diária de R$ 1 mil até o limite de R$ 
20 mil.  

Qualquer que seja o motivo que possibilite a internação na sua rede, a Unimed 
deve transferir a paciente para UTI da rede credenciada do plano ou para 
qualquer outro hospital que tenha leitos, em Belém ou na Região metropolitana 
ou, até mesmo, no interior. Em último caso, para hospitais da rede pública.  

A decisão prevê ainda que todos os custos de internação e transporte devem ser 
custeados pela operadora do plano de saúde, conforme o Código de Processo 
Civil e o Código de Defesa do Consumidor.  

Segundo a magistrada não é justificável que o plano de saúde não realize a 
internação, já que o médico é o profissional com capacidade técnica para 
determinar os procedimentos a serem adotados para resguardar a saúde do 
paciente.  

“Considerando o quadro de saúde atual da autora, o notório fato de ser a covid-
19 uma doença potencialmente fatal, tendo o último relatório oficial da Sespa 
registrado 1.022 óbitos no Estado do Pará, e, ainda, o fato de que houve 
requisição médica de internação da autora em leito de UTI, é evidente que há 
fundado perigo de dano irremediável, qual seja, o óbito da requerente, caso não 
seja concedida a tutela pretendida”, afirmou.  

Entenda o caso  
A paciente Nilcelia Barbosa Ponciono relatou que, no dia 6 de maio de 2020, 
após apresentar sintomas relacionados à Covid-19, compareceu à unidade de 
atendimento da Unimed, onde fez uma Tomografia Computadorizada, com 
resultado “Opacidades com atenuação com “vidro fosco” subpleurais bilaterais, 
sem predominância basal, acometendo mais de 50% do parênquima pulmonar, 
devendo corresponder a processo infeccioso”. Foi medicada e retornou para sua 
residência.  

Nilcelia apontou que no dia 8 de maio de 2020 compareceu novamente à 
emergência da Unimed, com agravamento do quadro, razão pela qual foi 
internada. No dia 11 de maio de 2020, sem melhora do quadro, precisou ser 
encaminhada à unidade semi-intensiva da Unimed, para intubação. No dia 12 de 
maio de 2020 teve encaminhamento de internação em UTI hospitalar 
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urgentemente, para que possa ser tratada adequadamente, o que, porém, não 
havia ocorrido, por falta de leito em UTI.  

A Unimed foi citada em decisão para contestar a ação no prazo legal. O Portal 
Roma News entrou em contato com a cooperativa de saúde e aguarda 
posicionamento.  

*Fonte: TJPA  

 

 

 

 

 

 

 

 


