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A Justiça do município de Paragominas, no sudeste do Pará negou o pedido do 
Ministério Público que determinava o pedido de lockdown no município. O pedido 
levou consideração o aumento de casos confirmados da Covid-19. A justiça 
então entendeu que nesse momento o fechamento total poderia causar 
problemas e não benefícios a população, por conta disso o pedido foi indeferido. 
  
A Juíza do caso considera legítima a preocupação do MP sobre o aumento de 
casos, mas destacou a importância da comunhão de esforços de planejamento 
e conscientização da população para o enfrentamento a pandemia no loca. No 
último balanço divulgado já são confirmados 261 casos, 18 pessoas foram 
curadas e 26 óbitos foram registrados.  
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A promotoria de justiça de Paragominas recomendou à prefeitura a decretação 
do lockdown no município. Isto significa o fechamento completo de todo a 
atividade não essencial por tempo indeterminado, e cobra outras medidas mais 
rígidas de isolamento social. A recomendação também abrangia a 
regulamentação do funcionamento dos serviços públicos e atividades 
essenciais, determinando a lotação máxima nesses ambientes, de modo que 
atinja no mínimo, 60% da população. Bem como seja aplicada multa às pessoas 
que descumprirem as restrições.  
 
Com pedido negado o município segue apenas com a recomendação de 
isolamento social.  
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Uma ação civil pública da Promotoria de Justiça de Itaituba, sudoeste do Pará, 
pede o fechamento de atividades não essenciais no município, pelo prazo de dez 
dias. A medida, segundo cita o documento, é para evitar a propagação do novo 
coronavírus na cidade.  
 
Itaituba possui, nesta terça, 37 casos confirmados da Covid-19 e 3 mortes, 
segundo Mapa do Coronavírus, levantamento feito pelo G1 com dados oficiais 
da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).  
 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/mapa-coronavirus
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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrava 126 casos; 
uma pessoa internada; e seis mortes, até segunda (18). Os dados da prefeitura 
podem divergir dos divulgados pela Sespa.  
 
Com obras atrasadas, o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, poderia ser 
referência para pacientes de Covid-19, mas ainda não tem data exata para 
funcionar.  
 
Nesta terça, o governo estadual anunciou que a unidade deve atender 250 mil 
pessoas do município e outros da região, incluindo Novo Progresso, Trairão, 
Jacareacanga, Aveiro e Rurópolis. O governo havia anunciado reta final em 
dezembro e disse que, agora, a unidade fica pronta em até 15 dias.  
 
 
Ação 
 
 
O Ministério Público do Pará (MPPA) informou nesta terça (19) que, em Itaituba, 
"embora tenham sido decretadas medidas de restrição (...), o comércio local está 
funcionando, e a curva de contaminação cresceu nas primeiras semanas de 
maio, chegando a 110 casos confirmados no dia 16 de maio".  
 
Segundo o MP, a ação cita que, após os dez dias de lockdown, o "comércio 
prossiga com horário reduzido de segunda a sábado, das 9h às 15h, até que a 
Vigilância em Saúde demonstre que a curva de contaminação no município 
diminuiu em termos consideráveis".  
 
A ação pede ainda, de forma secundária, em caso de não ser decretado 
fechamento das atividades não essenciais, a determinação para redução do 
horário de funcionamento do comércio, até que se demonstre a redução da 
curva.  
 
A promotoria requereu também a fixação de multa em desfavor do município no 
percentual de 20% do valor da causa, fixada em R$500 mil.  
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A Justiça do Pará determinou que o município de Tomé-Açu, no nordeste do 
estado, deve entrar em regime de lockdown para conter o avanço da Covid-19 
no município. De acordo com a decisão, divulgada nesta terça-feira (19), a 
suspensão das atividades não essenciais na cidade deve durar até o dia 31 de 
maio. A Prefeitura tem um prazo de 24h para decretar o fechamento da cidade.  
 
Segundo a Justiça, a decisão acatou uma ação civil pública do Ministério Público 
do Pará (MPPA). No pedido, o MP argumento que o isolamento social é a única 
forma de prevenir a propagação da Covid-19 no município.  
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Na decisão, além de determinar o fechamento dos serviços não essenciais na 
cidade, a Justiça determinou que a Prefeitura mantenha o portal de transparência 
de Tomé-Açu atualizado diariamente com informações detalhadas sobre a 
Covid-19 no município. Entre as informações que devem estar presentes no 
relatório estão:  
 

• Quantidade total de infectados 

• Casos suspeitos 

• Mortes e internações causadas pelo novo coronavírus no município 

• Número e localização dos leitos clínicos e de UTI’s disponibilizados (ocupados, 
vagos, criados e inoperantes) 

• Informações sobre estoques de insumos, máquinas, equipamentos de proteção 
individual e medicamentos 

• Critérios de testagem 

• Testes realizados 

• Exames que aguardam resultado 

• Tempo decorrido entre a coleta de amostras e resultados  
 
Em caso de descumprimento da determinação, a população está sujeita a 
sanções administrativas. O município também poderá pagar multa diária no valor 
de R$ 10 mil até o limite de R$ 1 milhão.  
 
Lockdown em outros municípios 
 
No total, 16 cidades cumprem as medidas restritivas do Lockdown. Nesses 
municípios, todos os serviços não essenciais estão fechados. Os 
estabelecimentos que podem abrir precisam limitar a capacidade máxima de 
lotação em 50%; incluindo permitir a entradas de somente uma pessoa por grupo 
familiar poderá. também não será permitido acesso sem máscara.  
 
Os estabelecimentos considerados essenciais devem ainda respeitar o 
distanciamento mínimo de um metro, disponibilizar alternativas de higienização 
e respeitar os horários de funcionamento previstos no decreto de 16 de março 
de 2020.  
 
Os municípios que vivem em regime de lockdown são: Belém, Ananindeua, 
Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, 
Breves, Vigia, Santo Antônio do Tauá, Cametá, Canaã dos Carajás, 
Parauapebas, Santarém, Abaetetuba e Capanema.  
 

• TOMÉ-AÇÚ  

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/tome-acu/
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A Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar de Mojuí dos Campos, no oeste do 

Pará, prendeu um dos suspeitos de ter sido executor do espancamento que 

provocou a morte de provocou a morte da jovem Andressa de Jesus Matias de 

Sousa.  

O suspeito, Henrique Fernandes Salgado foi encontrado pela polícia na casa da 

avó na sexta-feira (15). Ele era considerado foragido da Justiça. Uma outra 

pessoa suspeita continua foragida.  

De acordo com a polícia, testemunhas narraram que no dia que no dia do 

ocorrido, após o consumo de drogas Henrique teria agredido a vítima com 

pauladas na cabeça e em seguido teria escondido o corpo em uma região de 

mata.  

 

Outras prisões  

 

Foram presos Arilson Vargas Gomes, conhecido como Loirinho, Giovana Dias 

do Nascimento e Celiane Gomes do Nascimento, por suspeita de participação 

no espancamento que provocou a morte da jovem Andressa de Jesus Matias de 

Sousa.  
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De acordo com o delegado Erik Petterson, os mandados de prisão contra 

Loirinho, Giovana e Celiane foram expedidos pela juíza Juliana Fernandes 

Neves. Os três negam participação no crime.  

 

Ainda segundo Erik Petterson, as investigações apontaram que Loirinho, 

Giovana e Celiana foram os mandantes do crime. Enquanto outras duas pessoas 

que estão com mandados de prisão em aberto teriam sido as executoras do 

crime. Uma delas é o Henrique Salgado.  

 

Entenda o caso  

 

A vítima Andressa de Jesus foi encontrada por populares no dia 06 de novembro 

deste ano, com o corpo seminu e muitos machucados resultantes de 

espancamento. Os ferimentos mais graves foram na região da cabeça, ela 

estava desacordada, jogada nas margens da Rua Rui Barbosa, bairro Vila Nova.  

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 

em razão da gravidade dos ferimentos, foi conduzida para o Hospital Municipal 

de Santarém onde permaneceu internada até o dia 07 de dezembro, quando o 

quadro se agravou e Andressa faleceu.  
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Por causa da prorrogação do lockdown em Belém, o Tribunal de Justiça 

Desportiva do Pará (TJD/PA) decidiu prolongar a suspensão das atividades 

presenciais até o dia 31 de maio. A confirmação foi feita na tarde desta terça-

feira (19), por meio de uma nota publicada no site oficial da Federação 

Paraense de Futebol (FPF). 
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Na nota, o presidente do TJD/PA, Denis Vinícius Rodrigues Renault, aponta que 

a adoção da medida levou em consideração "as ações de prevenção de 

contágios" contra a Covid-19, e que o órgão "funciona no mesmo espaço 

físico da sede da FPF", que também está paralisada. 

Levando todos estes pontos em conta, a instituição decidiu "prorrogar a 

suspensão das atividades do TJD/PA no período de 20 de abril a 31 de maio de 

2020. Estabelecer temporariamente a execução dos trabalhos do TJD/PA de 

forma remota, devendo as sessões de julgamento ocorrerem por meio do 

sistema de teleconferência". 
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Nesta terça-feira, 19, a Chacina do Guamá completou um ano. O crime ocorreu 

por volta das 15h50, quando homens invadiram o bar denominado Wanda’s Bar, 

localizado na Passagem Jambu, nº 52, e executaram 11 pessoas e feriram mais 

uma. 

Segundo investigações, apenas duas pessoas seriam os verdadeiros alvos da 

ação criminosa do grupo. Além da única pessoa sobrevivente, cujo nome é 

protegido, as vítimas da chacina foram Alex Rubens Roque Silva; Flávia Telles 
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Farias da Silva; Leandro Breno Tavares da Silva; Maria Ivanilza Pinheiro 

Monteiro; Márcio Rogerio Silveira Assunção; Meire Helen Sousa Fonseca; Paulo 

Henrique Passos Ferreira; Samara Santana da Silva Maciel; Samira Tavares 

Cavalcante; Sergio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco. 

A ação criminosa durou apenas um minuto, segundo apontou a análise realizada 

pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O relatório do 

inquérito sobre o caso foi concluído dia 3 de junho do ano passado e apontou 

inicialmente o envolvimento de nove pessoas no caso. O documento, que possui 

mais de 800 páginas, foi distribuído eletronicamente no Tribunal de Justiça do 

Pará (TJPA) para a 1ª Vara do Juri da Capital, que remeteu o caso ao Ministério 

Público do Estado (MPE) para decidir se oferecia ou não a denúncia. 

Ao todo, foram identificados oito pessoas envolvidas nos crimes. Dos acusados, 

quatro são policiais militares. São eles: cabo da PM Wellington Almeida Oliveira; 

cabo da PM Pedro Josimar Nogueira da Silva;  cabo da PM Leonardo Fernandes 

de Lima; e cabo PM José Maria da Silva Noronha. 

Além dos policiais militares, a polícia identificou quatro civis que também teriam 

relação com o crime. Dos quatros, três foram presos preventivamente e um está 

foragido.  Em maio do ano passado, a polícia prendeu os civis Edivaldo dos 

Santos Santana e Aguinaldo Torres Pinto. Eles foram detidos em uma oficina 

mecânica situada na travessa Humaitá, entre as avenidas Marquês de Herval e 

Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. 

Com a dupla, a polícia encontrou armas e coletes balísticos. Os dois foram 

presos no momento em que tentavam descaraterizar um dos veículos utilizados 

durante a chacina, a fim de dificultar a identificação. Após as duas prisões, o 

suspeito Aguinaldo Torres Pinto foi liberado. O Ministério Público do Pará 

entendeu que ele não havia participado da chacina. Ele foi preso por estar 

portando uma arma no dia que agentes da Polícia Civil foram à oficina onde o 

carro utilizado no crime estava sendo desmanchado por Edivaldo dos Santos 

Santana. 

Também foi preso em maio do ano passado o empresário Jaysson Costa. Ele foi 

capturado dentro da panificadora da qual é proprietário, situada rua dos Pariquis, 

esquina com a travessa 14 de abril, no bairro da Cremação. Com ele, a polícia 

encontrou uma arma de fogo calibre 380. Um civil continua foragido. 
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O julgamento dos policiais militares estava marcado para acontecer em março 

deste ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus precisou ser adiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


