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Equipes do governo do Esta-
do e da Prefeitura de Ipixuna 
do Pará, na região nordeste, 

avaliaram que a situação no mu-
nicípio está estabilizada. Já foram 
concluídas as fases de socorro e 
salvamento, e iniciadas as ações 
de assistência às vítimas, parale-
lamente ao restabelecimento das 
áreas afetadas pelas chuvas. Uma 
enxurrada, na última terça-feira 
(16), rompeu um trecho da pista e 
alagou parte da cidade. O tráfego 
continua totalmente interditado 
naquela parte da estrada,  no Km 
210 da Belém-Brasília (BR-010).

A avaliação de que a situação 
em Ipixuna está estável ocorreu 
durante reunião realizada na noi-
te desta quarta-feira (17). “Hoje 
(quarta) nós fizemos um sobrevoo 
na área afetada, e a gente já pode 
afirmar que a situação está está-
vel. O governo do Estado está nas 
tratativas de homologação da si-
tuação de emergência, bem como 
no reconhecimento do governo 
federal, para que outros benefícios 
possam chegar ao município de 
Ipixuna”, disse o secretário adjun-
to da Defesa Civil Estadual, coro-
nel Reginaldo Pinheiro.

Para o prefeito de Ipixuna, Ar-
temes Oliveira, o suporte que o go-
verno do Estado está oferecendo é 
fundamental para que a situação 

seja restabelecida. “As alianças 
entre os órgãos estaduais e mu-
nicipais estão socorrendo a nos-
sa população”, disse. Equipes do 
Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit), 
com apoio da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), fazem a sinalização 
no trecho atingido pela enxurrada 
na rodovia BR-010 (Belém-Bra-
sília) para evitar acidentes. A ex-
pectativa é garantir em breve a 
trafegabilidade na estrada, com a 
construção de um desvio provi-
sório. Já estão chegando a Ipixuna 
materiais do município de Tra-
cuateua, objetivando restabelecer 
o fluxo de veículos leves. 

“A Polícia Militar e a PRF atu-
am em conjunto nas rodovias 

que possam estar interligadas à 
BR-010 fazendo o desvio de veícu-
los, para não acumular carretas”, 
disse, ainda, o coronel Reginaldo 
Pinheiro. A Defesa Civil do Estado 
foi acionada para atuar de modo 
emergencial em Ipixuna do Pará. 
O governo do Estado já está ofe-
recendo às famílias atingidas o 
Benefício Eventual, um programa 
da área de assistência social que 
atende pessoas em extrema vul-
nerabilidade social e vítimas de 
desastres naturais.

Uma equipe da Companhia de 
Habitação do Pará (Cohab) iniciou 
o processo para concessão do be-
nefício do programa “Sua Casa” 
para as famílias que atendem aos 
critérios do programa,. 

Ipixuna está em
situação estável
governo e prefeitura equacionam problemas em rodovia

Engenheiros da Companhia 
de Habitação do Pará (Cohab) e 
técnicos da Defesa Civil do Pará 
percorreram, em Ipixuna do Pará, 
nesta quinta-feira (18), as áreas 
mais atingidas pela enxurrada de 
segunda-feira (15). Eles estiveram 
nos bairros do Açaizal e Okagima; 
nas ruas Beira Rio, Vila Nova e São 
Cristóvão; no residencial Cunha e 
na comunidade de Santa Terezi-
nha.  “Nós orientamos as famílias 
a não retornarem para suas casas 
atingidas pela enxurrada e pelos 
alagamentos. Pudemos constatar 
que algumas estão em risco de 
desabamento total e outras com a 
estrutura comprometida”, disse o 
sargento Jean Correa, técnico da 
Defesa Civil estadual. 

São cerca de 650 famílias im-
pactadas diretamente pelas fortes 
chuvas. No total, 2.600 pessoas 
estão desalojadas. Até o momen-

to, foi registrado o óbito de uma 
criança de um ano e nove meses, 
ocorrido na zona rural. Não há re-
gistro de pessoas desaparecidas.

A Coordenadoria Estadual da 
Defesa Civil avalia positivamen-
te as ações após a instalação do 
gabinete de crise. “A situação foi 
estabilizada, o gabinete de crise 

está sendo transferido para a ges-
tão municipal. Nós vamos tomar 
conhecimento das áreas do sul e 
sudeste que estão sendo impacta-
das pelas chuvas e a região oeste 
já está com indicativo de elevação 
do nível dos rios”, disse o secretá-
rio adjunto da Defesa Civil Esta-
dual, coronel Reginaldo Pinheiro.

famílias são orientadas a não retornar às casas

  Equipes de governo percorrem os locais mais afetados pela enxurrada
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  Trecho afetado da rodovia BR-010 continua totalmente interditado
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