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Em live transmitida na 
manhã desta segunda-
feira, o prefeito de Be-

lém, Zenaldo Coutinho, la-
mentou que uma parcela da 
sociedade ainda não esteja 
respeitando o isolamento so-
cial apesar do aumento dos 
casos e mortes pela covid-19 
na capital paraense. “Muita 
gente adoecendo e morren-
do. E o melhor remédio é � car 
em casa”, a� rmou o 
prefeito, admitindo 
que Belém deveria 
aderir ao lockdown 
(medida mais ex-
trema de contenção 
da pandemia, com endureci-
mento das medidas de iso-
lamento social determinado 
por autoridades). 

Zenaldo Coutinho disse 
que ele, o governador Helder 
Barbalho e autoridades sanitá-
rias têm repetidamente falado 
sobre a importância do isola-
mento social. Mas classi� cou 
como “impressionante” o fato 
de que, apesar de todos esses 
apelos, as pessoas continuam 
indo para a rua.  “Estou muito 
angustiado de estar acompa-
nhando as cenas”, disse o pre-
feito, classi� cando como “des-
respeito e falta de consciência 
pública” a atitude dessa parce-
la da sociedade.

Epicentro da crise no Esta-
do, com mais de 2.500 casos 
con� rmados, Belém se apro-
xima do colapso do sistema 
de saúde, público e particular, 
e do funerário. Frente a isso, o 
prefeito falou sobre a necessi-
dade de medidas mais rigoro-
sas, como o lockdown, serem 

adotadas com urgência. “Va-
mos precisar adotar medidas 
mais severas para garantir o 
isolamento social”, a� rmou. 
“Estamos orientando e � s-
calizando, mas isso não está 
resolvendo. Uma boa parcela 
não tem consciência”, disse Ze-
naldo, que também lembrou o 
número de mortos pela doença 
em Belém.

Segundo o prefeito, até a 
manhã de ontem, 181 
pessoas haviam mor-
rido após testarem po-
sitivo para covid-19 na 
capital, enquanto outros 
258 belenenses morre-

ram com sintomas da doença. 

BAIXAS 
O prefeito disse ainda que 

os prontos-socorros do muni-
cípio estão com muita gente. 
“Ocupação bastante acentu-
ada. Neste momento, com 49 
pacientes só nas UPAs, só nos-
sos leitos provisórios”, a� rmou. 
Ou seja, esses pacientes são ob-
servados e estabilizados para 
que, em seguida, sejam enca-
minhados para um hospital. 
“Desses 49, só 23 estão cadas-
trados para as transferências. É 
regulação municipal tratando 
com a regulação estadual”.

Zenaldo disse que há 220 
leitos no Pronto-Socorro da 
14 de Março, além de 93 no do 
Guamá e 60 leitos no hospital 
Dom Zico. “Compramos 22 
respiradores. Uma parte che-
gou. Chegaram agora 5 respi-
radores doados pela empresa 
Tramontina. Mais 3 vão chegar 
hoje. São 8 respiradores adicio-
nais doados”, con� rmou.

Medidas mais severas
PREFEITO CRITICA FALTA DE ADESÃO DE PARTE DA POPULAÇÃO AO ISOLAMENTO E DIZ QUE LOCKDOWN É COGITADO

PANDEMIA

  Medidas mais rígidas devem ser adotadas para forçar a população a ficar em casa e conter o avanço do vírus 
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Segundo o prefeito, até a 

Mais uma vez a inaugu-
ração da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Juru-
nas foi adiada. Agora, o pro-
blema foi a falta de médicos. 
O local estava programado 
para ser aberto na tarde desta 
segunda-feira, mas o prefeito 
de Belém, Zenaldo Coutinho, 
informou que a organização 
social responsável pela UPA 
falhou na escala de médicos. A 
unidade de saúde é importante 
por ser mais um local de aten-
dimento em meio à pandemia 
do novo coronavírus.  

“Pessoal, informo que vou 
noti� car a Organização Social, 

que é responsável pela UPA do 
Jurunas. Eu anunciei pela ma-
nhã que nós íamos abrir a UPA 
hoje à tarde, mas, infelizmente, 
acabo de saber que a empresa 
falhou na escala de médicos. 
Lamento”, disse o prefeito de 
Belém em publicação na sua 
conta do Twitter. 

A abertura da unidade de 
saúde está sendo anunciada 
há uma semana. No entanto, 
por vários problemas sempre 
acaba sendo adiada. Foi assim 
no dia 27 de abril, quando o 
prefeito garantiu a abertura do 
local, mas depois disse que isso 
não poderia ocorrer por falta 

de acesso a equipamentos de 
oxigênio por parte da empresa 
responsável pelas instalações 
da unidade. No dia 30 de abril, 
novamente a prefeitura des-
mentiu a entrega da UPA do 
Jurunas, justi� cando os mes-
mos problemas com a empresa 
fornecedora de oxigênio.

Agora, o novo motivo foi a 
falta de médicos. No entanto, 
o prefeito disse que nesta terça-
feira (5) a unidade pode abrir e 
atender a população.

“Vou passar a noite cobran-
do e devemos abrir amanhã 
pela manhã”, a� rmou Zenaldo 
Coutinho. 

Inauguração da UPA do Jurunas é adiada de novo


