Pará é o décimo quinto no
país em adesão ao isolamento
social, diz Segup
Apesar do estado ter aumentado a adesão ao isolamento, os
números ainda não são tranquilizantes (Foto:Thiago Gomes/O
Liberal)
Segundo dados da secretaria, 52% da população está respeitando
a determinação de ficar em casa
O Pará é o 15º colocado entre os estados brasileiros em adesão
a população no isolamento social como estratégia contra a
pandemia da covid-19. O estado registra o índice de 52,5% de
isolamento, segundo a Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social do Estado (Segup). Na terça-feira (7),
o Estado figurava na 20ª posição e elevou para a 15ª na
quarta-feira (8).
“Não estamos ruins na posição, mas percebemos que ainda
precisamos melhorar para evitar o contágio, principalmente
porque o Pará já computa óbitos em decorrência do vírus. É
importante que a população tenha consciência de ficar em casa,
mas também vamos traçar operações específicas para que os
bairros que apresentem menor índice de isolamento possam
melhorar e aqueles que têm o índice bom possam melhorar ainda
mais”, disse o secretário de Segurança Pública, Ualame
Machado.
Municípios
De acordo com os dados da Segup, os cinco melhores índices de
isolamento, ou seja, onde as pessoas passaram mais tempo em
casa respeitando a quarentena, estão nos municípios de Chaves
(77,1%); Quatipuru (74,1%); São José do Araguaia (73,2%);
Inhangapi 68,6%; Tracuateua (66,7%).

Já entre os municípios que apresentaram pior índice de
isolamento, isto é, locais onde as pessoas não ficaram em
casa, estão: Abel Figueiredo (34,6%); Conceição do Araguaia
(38,3%); Jacareacanga (39,8%); Pacajá (40,8%); e Tucumã
(41,2%);
Belém e Ananindeua
Em Belém e distritos, os bairros que se destacaram com os
melhores índices de isolamento social na última quarta-feira
(8) foram: Una (74.2%); Praia Grande 71,4%; Guanabara (70.9%);
Val-de-Dães (67,9%); e Águas Lindas (67,2%).
Em Ananindeua, os bairros onde a população mais respeitou o
isolamento foram Coqueiro (76,6%); Curuçambá (73,9%);
Guanabara (73,7%); Atalaia (73,3%); e Jaderlândia (70,9%).
Confira os índices de isolamento por bairro em Belém (Data: 08
de abril)
Piores
Maracacuera 32,1%
Brasília 34,1%
Água Boa 35,3%
Maracajá 37%
Campina 38,1%
Melhores
Una 74,2%
Praia Grande 71,4%
Guanabara 70,9%%
Val-de-Cães 67,9%
Águas Lindas 67,2%
Confira os índices de Isolamento por bairros em Ananindeua:
(Data: 08 de abril)
Piores
Heliolândia 44%
Icuí-Laranjeira 48%
Aurá 50%

Águas Lindas 50%
Júlia Seffer 50%
Melhores:
Coqueiro 76,6%
Curuçambá 73,9%
Guanabara 73,7%
Atalaia 73,3%
Jaderlândia 70,9%
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