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DECISÃO

(décima quinta)

O MPF, na petição de id.  3764059, requereu o deferimento de tutela de urgência
"para que seja determinado às Defesas Civis do Estado de Sergipe e do Município de
Aracaju  que  apresentem,  no  prazo  de  24  horas,  Plano  de  Contingenciamento
Emergencial,  que  explicite  o  planejamento  existente  para  dar  assistência  aos
moradores  da  região  da  Jabotiana  que  estejam  em  situação  de  desabrigo  ou
desalojamento, sob pena de incidência multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem
como a intimação pessoal dos seus representantes legais, via oficial de Justiça".

Narrou que o poder público municipal tem divulgado na imprensa e nas redes sociais
alertas  à  população  de  Aracaju quanto ao fato da barragem do Rio Poxim já  ter
atingido 99% de sua capacidade e da necessidade de que os moradores que residem
às suas margens fiquem atentos a quaisquer sinais de vertimento da barragem.

Afirmou que foi noticiada pela imprensa matéria sobre o iminente transbordamento
da Barragem Poxim, com efeitos desastrosos na localidade objeto dos autos e que,
ato  contínuo,  o  Município  de  Aracaju  repercutiu  a  matéria,  publicando  alertas
padronizados nas redes sociais, a Defesa Civil iniciou a emissão de alertas via SMS,
e a DESO noticiou sem eu site institucional a iminência desse alagamento.

Defendeu que a simples emissão de informes na internet não atende às necessidades
da população, nem é apta a evitar a situação de desastre que se avizinha, bem assim
que o foco tem se direcionado aos desabrigados do Largo da Aparecida, porém as
necessidades  do  Bairro  Jabotiana  vão  além  dessa  região,  alcançando  outras
localidades nas quais não há notícia de assistência.

Pontuou a necessidade de se apresentar à população um Plano de Contingenciamento
Emergencial e executá-lo com planejamento, para que seja bem sucedida a imediata
retirada  das  famílias  moradoras  de  áreas  de  risco  e  sua  acomodação  em lugares
condignos e seguros.

Salientou que esses procedimentos devem ser acompanhados das cautelas necessárias
em razão da  pandemia da COVID-19,  demandando medidas  sanitárias  adicionais
para  a  proteção  da  população  que  eventualmente  precise  ser  retirada  de  suas
residências e abrigadas em locais coletivos, de modo a evitar o surgimento de surtos.

Frisou  que,  embora  a  atual  intercorrência  esteja  imbuída  de  maior  gravidade  em
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razão da concomitância da epidemia, a situação de alagamento se repete ano a ano,
de modo que se constitui em fatos previsíveis, registrados em todo período de fortes
chuvas, como ocorrido no ano de 2019, conforme se depreende das manifestações de
ids. 4058500.2971930, 4058500.2840198, 4058500.2539378.

Afirmou que tal pleito já foi objeto do pedido liminar contido na inicial e não foi
deliberado por este Juízo.

Defendeu, por fim, a urgência no deferimento do pedido relacionado à apresentação e
implementação efetiva de um Plano Emergencial de Contingência, com a imposição
de medidas conjuntas ao Município de Aracaju e ao Estado de Sergipe, a fim de que
se evite uma situação desastrosa e generalizada, diante da iminência de alagamento
de toda a localidade às margens do Rio Poxim em plena situação de pandemia, o que
agravará o intenso sofrimento da população.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, observo que já foi reconhecido, em mais de uma oportunidade, que os
elementos  existentes  nos  autos  são  suficientes  para  demonstrar  os  problemas  de
alagamentos  apontados  pelo  MPF  no  Bairro  Jabotiana  e  em  outras  localidades
próximas,  igualmente  situadas  nas  margens  do  Rio  Poxim,  além  de  ser  fato
exaustivamente noticiado nos meios de comunicações por ocasião dos períodos de
maior índice pluviométrico, bem assim reconhecido, em certo ponto, pelos órgãos
que têm atribuição institucional para prevenção e combate de tais problemas.

Durante  o  trâmite  da  presente  ACP,  anualmente,  no  período  mais  chuvoso,
aproximadamente entre os meses de maio e agosto, tem se repetido a situação de
alagamento  que  atinge  aquela  localidade,  em  algumas  oportunidades  mais
severamente,  em outras  nem tanto,  havendo determinações  dirigidas  aos  réus  na
tentativa de solucionar, ou ao menos minorar tal situação.

Com o início do período mais chuvoso, como acima reportado, do ano em curso, os
problemas de alagamento já despontam naquela área.

Nos últimos dias, em especial a partir da última quarta-feira, dia 20/05,  não somente
o Município de Aracaju mas diversas regiões do nosso estado têm sofrido com o alto
índice de precipitação de águas,  acarretando o aumento do nível  do Rio Poxim a
ponto de a barragem existente no corpo d'água, a montante do trecho que corta o
Bairro  Jabotiana,  ter  atingido  sua  capacidade  máxima,  começando  a  verter  suas
águas.

Nesse ponto, convém destacar que a DESO, a Defesa Civil do Estado de Sergipe e a
SEDURBS informaram que a Barragem do Poxim passa por constantes vistorias de
auditores independentes que atestam a sua integridade estrutural, não havendo risco
de rompimento, bem assim que as águas vertidas não causam inundação[i].

Não obstante, o aumento do nível do Rio Poxim a jusante da barragem, com as águas
dela vertidas,  e com o acréscimo das águas precipitadas com intensidade naquela
área, sem possibilidade de escoamento para o leito do rio, especialmente por ocasião
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das marés altas, já tem mostrado o reaparecimento dos problemas de alagamento que
atingem o bairro.

Contudo, as informações trazidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju em seu site
oficial indicam não estar inerte quanto aos problemas aqui apontados. As notícias lá
publicadas  indicam  as  ações  adotadas  em  relação  aos  mesmos,  pelas  diversas
secretarias e órgãos, consoante os trechos a seguir transcritos:

"Prefeitura atua de maneira preventiva diante de alerta para transbordamento
do rio Poxim

20/05/2020 17h20

A Prefeitura de Aracaju,  por  meio do Comitê de Gerenciamento de Crise,  atua de
maneira preventiva,  diante da possibilidade de transbordamento do Rio Poxim, em
áreas  vulneráveis  da capital.  Ainda na  tarde desta  quarta-feira,  20,  a  Secretaria  da
Defesa  Social  e  da  Cidadania  (Semdec) emitiu  alerta,  através  do Serviço SMS da
Defesa Civil. O fenômeno pode ocorrer nas próximas 24h, com possíveis impactos em
localidades do bairro Jabotiana.

(...)

De maneira  integrada,  as  equipes  da gestão municipal  iniciaram, nesta  tarde desta
quarta,  um trabalho  preventivo,  no  Largo  da  Aparecida,  para  salvaguardar  bens  e
preservar a integridade física de moradores da localidade.

O secretário  da  Defesa  Social  e  da  Cidadania,  Luís  Fernando  Alemida,  detalha  o
trabalho que será desenvolvido. "Na reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise,
comandada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, ficou estabelecida a retirada de pessoas
em situação de maior vulnerabilidade, no Largo da Aparecida. Esse é o local onde
primeiro ocorrem os impactos do transbordo do Rio Poxim. A prioridade será para
assistência  às  pessoas  idosas,  com dificuldade  de  locomoção ou  enfermidade.  Em
seguida a atenção será direcionada às casas em pontos mais baixos", explica.

Estão envolvidos nessa operação, além da Semdec, por meio da Defesa Civil  e da
Guarda Municipal de Aracaju, as empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb e
de Obras e Urbanização (Emurb) e as secretaria municipais da Saúde e da Assistência
Social.

(...)

'O trabalho é articulado e acreditamos que vamos ajudar muito essas pessoas. Estamos
trabalhando para isso. Continuamos monitorando a maré. A Emurb, articula junto a
Deso  um  vazamento  controlado  da  barragem,  combinando  com  a  maré  vazante',
acrescenta o secretário da Defesa Social"[ii].

"Prefeitura mantém alerta para chuvas e monitoramento de áreas próximas ao
Poxim

20/05/2020 18h00

Há três dias consecutivos chove na capital sergipana. As ações que, continuamente,
são planejadas de forma integrada entre as secretarias foram reforçadas durante esse
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período.  Nesta  quarta-feira,  20,  logo  no  início  da  manhã,  a  Prefeitura  de  Aracaju
emitiu novo alerta de chuvas para a cidade, destacando, sobretudo, as áreas e risco e,
para além disso, manteve a atenção, ainda, na situação do rio Poxim.

Segundo o  Instituto  Nacional  de  Meteorologia  (Inmet),  mais  de  50  milímetros  de
chuva caíram sobre a capital até o final da tarde desta quarta, por isso, já nas primeiras
horas do dia, as equipes da administração municipal intensificaram diversos serviços,
desde a desobstrução da rede de drenagem até o acompanhamento da situação dos
canais e áreas com risco de deslizamento de terra, além das localidades com histórico
de alagamento. 

'A previsão  é  que  essa  chuva persista  até  esta  quinta-feira  [21],  e  para  dar  maior
segurança à população, as equipes serão mantidas nas ruas para que possamos ter um
monitoramento ainda mais eficaz ...', destacou o secretário municipal da Defesa Social
e Cidadania, Luís Fernando Almeida.

(...)

Rio Poxim

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, ao
longo desta quarta, não houve registros de situações graves, no entanto, a cheia do rio
Poxim  demandou  mais  atenção  da  equipes.  A  barragem  atingiu  100%  da  sua
capacidade e verteu água e, por isso, o trabalho nas regiões próximas ao rio, como o
Largo  da  Aparecida,  será  preventivo,  inclusive  para  resguardar  os  moradores  da
localidade.

'Enviamos outro alerta para os moradores das regiões próximas ao rio para que fiquem
atentos a qualquer sinal de transbordamento. Historicamente, existe o risco de que haja
esse transbordamento em alguns pontos, como no Largo da Aparecida, então, estamos
agindo de forma preventiva, com foco em idosos, crianças e pessoas com dificuldade
de locomoção,  retirando-as de suas casas e  retirando seus  pertences  de dentro dos
imóveis. A Prefeitura tem um Plano de Contingência, justamente para ser utilizado em
momentos como esse e dar uma resposta mais rápida', frisou Silvio Prado.

Esse trabalho é desenvolvido de forma integrada entre a Semdec, através da Defesa
Civil, que realiza a orientação junto aos moradores, a Secretaria da Assistência Social,
que  está  cadastrando  as  famílias,  a  Emsurb  que  disponibilizou  caminhões  para
transportar os materiais, e a Emurb que segue com o trabalho de desobstrução da rede
de drenagem.

Assim, a Prefeitura iniciou o processo de retirada de algumas pessoas das áreas com
maiores  riscos  de  danos  devido  ao  nível  da  água  do  rio  Poxim.  Inicialmente,  19
pessoas  serão  acolhidas  em um hotel  da  capital  sergipana.  Prioritariamente,  estão
sendo  acolhidas  pessoas  idosas  ou  com  deficiência,  como  pontuou  a  secretária
municipal da Assistência Social, Simone Santana. 

'Por orientação do prefeito, vamos agir preventivamente e retiraremos as famílias do
Largo, assim como seus pertences, para locais seguros. Os pertences serão etiquetados
e levaremos para um galpão da própria Assistência, e as famílias levaremos para hotéis
que já estão prontos para recebê-las. Nesse momento de pandemia, não temos como
alojar  essas pessoas nos Cras  e  nas escolas,  como aconteceu na enchente passada.
Desta vez, há uma logística diferente. Antes mesmo de serem levadas para os hotéis,
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as famílias passarão por uma triagem, uma avaliação das equipes de saúde', esclareceu
Simone.

Depois  do  Largo  da  Aparecida,  a  Defesa  Civil  e  a  Assistência  seguirão  para  os
conjuntos JK, Sol Nascente e  Santa Lúcia para continuar  o trabalho preventivo de
orientação junto aos moradores. 

Emsurb

Técnicos da Emsurb estão monitorando áreas do bairro Jabotiana e dos conjuntos Jk e
Sol  Nascente.  Para  o  Jabotiana,  a  empresa  municipal  direcionou  duas  equipes  de
agentes para apoiar na execução do serviço de limpeza manual. Também se encontra
no local equipe de áreas verdes (poda) para atuar no caso de queda de galhos e árvores.

Caminhão-pipa, retroescavadeira, caminhões e dois carros utilitários estão na área para
auxiliar  as  equipes,  respectivamente,  na  execução  de  serviços  operacionais  e  no
atendimento à população residente na região.
Há cerca de um mês, por  conta da aproximação do período de chuvas,  a  empresa
municipal intensificou os trabalhos no bairro Jabotiana e realizou a abertura da rede de
drenagem,  por  meio  de  valas,  objetivando  auxiliar  o  processo  de  escoamento  das
águas".[iii]

"Prefeitura presta assistência às famílias do Largo da Aparecida e segue atuando
na região

20/05/2020 21h3

Desde o início da tarde desta quarta-feira, 20, a Prefeitura de Aracaju, por meio das
equipes  das  secretarias  municipais  da  Assistência  Social  e  da  Defesa  Social  e  da
Cidadania,  está prestando auxílio às famílias residentes do Largo da Aparecida, no
bairro Jabotiana. Devido ao acumulado de chuva das últimas 48h, que soma 100 mm, e
o montante contabilizado durante o mês, que já soma 225 mm, a barragem do Poxim
verteu.

A elevação  da  vazão de  água  foi  comunicada  pela  Companhia  de  Saneamento  de
Sergipe  (Deso),  que  administra  a  barragem.  Por  conta  disso,  o  prefeito  Edvaldo
Nogueira reuniu o Comitê de Gerenciamento de Crise, no início da tarde, através de
videoconferência, para tratar do impacto das fortes chuvas em Aracaju, em especial no
bairro  Jabotiana,  e  definir  as  ações  preventivas  e  de  atendimento  à  população  da
região. 

Sabendo da possibilidade de alagamento na região do Largo da Aparecida, a gestão
municipal,  preventivamente,  iniciou  o  processo  de  retirada  de  grupos  vulneráveis,
público  mais  atingido  pelo  possível  transbordamento  do  rio  Poxim  Mirim.
Inicialmente, 19 famílias da localidade foram acolhidas em um hotel da cidade. 

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, foram
levadas,  prioritariamente,  idosos,  pessoas  com deficiência e/ou com dificuldade  de
locomoção (gestantes e famílias com crianças).

'Nos antecipamos à situação. Recebemos o alerta da Defesa Civil e após uma reunião
com o Comitê de Gerenciamento de Crise,  decidimos retirar essas pessoas de suas
residências  e levá-las  para um lugar seguro para evitar  aglomerações por conta da
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pandemia do novo coronavírus.  Os pertences  dessas famílias serão recolhidos pela
Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Emsurb,  e levados para um galpão da
secretaria', explicou. 

Simone ainda destacou que a logística foi montada para atender a todas as famílias da
localidade. A alimentação e a estada estão garantidos pelo tempo que a Defesa Civil
considerar necessário e seguro. As equipes da Secretaria Municipal da Saúde medem a
temperatura de todas as pessoas assistidas pelo Município nesse trabalho, verificando
o estado de saúde de cada um para, depois, leva-los ao hotel até que a situação se
reestabeleça', finalizou. 

'Em maio, há maiores ocorrências de chuvas. Estamos agindo preventivamente porque
há  indícios  de  um  transbordamento  do  rio  Poxim Mirim.  Continuaremos  atuando
nesses locais para orientar e convencer outras pessoas a saírem de suas casas. Caso
haja  um transbordamento,  teremos  mais  facilidade  para  salvaguardar  as  vidas  das
famílias e seus pertences. Contamos com o auxílio da Assistência Social, que fez o
cadastramento  das  famílias  que  serão  transferidas,  da  Emsurb,  que  preparou  um
caminhão para colocar os móveis dessas pessoas, da Empresa Municipal de Obras e
Urbanização, a Emurb, que continua fazendo a desobstrução dos canais e atuando na
rede de drenagem urbana. Todas as ações com o objetivo de diminuir os impactos da
chuva e dar uma resposta mais rápida aos cidadãos', salientou (...).[iv]

"Ação preventiva da Prefeitura atenua impacto da chuva no Largo da Aparecida

21/05/2020 11h34

Prefeitura  de  Aracaju  segue  atuando  preventivamente  no  sentido  de  atenuar  os
impactos  causados  pelas  fortes  chuvas  que  caem  sobre  a  capital  há  três  dias
consecutivos.  Por  meio  do  Comitê  de  Gerenciamento  de  Crise,  há  um  trabalho
contínuo entre pastas estratégicas, a exemplo da Secretaria Municipal da Defesa Social
e da Cidadania (Semdec), com o intuito de monitorar áreas de risco, principalmente as
imediações do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, onde o rio Poxim, que corta a
localidade, atingiu 100% de sua capacidade e verteu, obrigando famílias a deixar suas
casas.
Diante da urgência em prestar assistência aos moradores do Largo da Aparecida, a
Prefeitura, de forma coordenada, se antecipou e retirou 60 moradores da localidade,
principalmente  idosos,  crianças  e  pessoas  com  algum  tipo  de  comorbidade,
hospedando-as em um hotel no bairro Coroa do Meio. Além disso, os móveis dessas
pessoas foram retirados e guardados num galpão arejado, até que elas retornem para
casa, quando o nível do rio voltar à normalidade.

Acumulado
De  acordo  com  a  Semdec,  somente  nas  seis  primeiras  horas  da  manhã  desta
quinta-feira (21), o acumulado de chuvas foi de 18 milímetros (mm). Nas últimas 24h
foi de 35 mm, e nas últimas 48h foi de 116.2 mm. A previsão meteorológica é que as
chuvas continuem até esta sexta-feira (22), com índice pluviométrico de até 50 mm.

Na operação para atenuar os efeitos das chuvas estão envolvidas, além da Semdec, por
meio da Defesa Civil e da Guarda Municipal de Aracaju, as empresas municipais de
Serviços  Urbanos  (Emsurb)  e  de  Obras  e  Urbanização  (Emurb)  e  as  secretarias
municipais da Saúde e da Assistência Social (...)"[v]

"Prefeitura  segue  prestando  assistência  às  famílias  do  Largo  da  Aparecida  e
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região do Jabotiana

21/05/2020 14h42

Com a previsão de cair mais 25mm de chuva na capital sergipana nesta quinta-feira,
21, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social
continua assistindo as famílias moradoras do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana,
que  foram  levadas  preventivamente  para  um  hotel  devido  a  um  possível
transbordamento do rio Poxim Mirim, que verteu ao atingir sua capacidade máxima.
De  acordo  com  dados  da  Defesa  Civil  de  Aracaju,  órgão  vinculado  à  Secretaria
Municipal  da Defesa Social  e  da Cidadania (Semdec),  o  acumulado de chuva das
últimas 96h somou 118 mm e o montante contabilizado durante o mês já chega a 225
mm.

Até o momento, cerca de 65 pessoas, de 21 famílias, foram acolhidas no hotel, entre
idosos,  pessoas  com  deficiência  e/ou  com  dificuldade  de  locomoção  (gestantes  e
famílias com crianças). O trabalho da Prefeitura no bairro Jabotiana, iniciado ainda na
tarde  de  quarta,  20,  segue  ao  longo  desta  quinta-feira,  21.  Deste  modo,  a  gestão
municipal  está   prestando  assistência  a  outras  famílias  da  região,  residentes  no
povoado Aloque.

De  acordo  com a  secretária  da  Assistência  Social  de  Aracaju,  Simone  Passos,  as
famílias  foram  levadas  ao  hotel  preventivamente  e  permanecerão  lá  por  tempo
indeterminado.
'É importante salientar que tiramos essas pessoas daqui antes mesmo de acontecer o
que já prevíamos, por isso, após uma reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise,
através de videoconferência, decidimos convencer as famílias a deixarem suas casas
para que pudéssemos levá-las para um local seguro. Antes de serem realocadas pelo
tempo que  for  necessário,  a  equipe da Secretaria  Municipal  da Saúde verificou as
condições  de  saúde  dessas  pessoas.  Os  móveis  das  casas  foram levados  para  um
galpão  da  Prefeitura.  Por  conta  da  pandemia,  tivemos  o  cuidado  de  manter  o
distanciamento  social  no  hotel  entre  eles  para  evitar  a  propagação  da  doença',
destacou.

No  espaço,  as  famílias  estão  sendo  acompanhadas  por  técnicos  de  referência  da
Assistência  Social  do  município.  Lá,  são  oferecidas  três  refeições  diárias:  café  da
manhã, almoço e janta.

Segundo Simone Passos,  o trabalho seguirá até  que os  órgãos de segurança social
indiquem que o local está pronto para o retorno das famílias (...).

Devido ao trabalho preventivo, não houve ocorrências que necessitassem da concessão
de benefícios eventuais, como cestas básicas, colchões, produtos de higiene e limpeza.
As  famílias  em  situação  de  extrema  pobreza  do  município  são  um  dos  grupos
beneficiados com a entrega de cestas básicas, fruto de uma campanha de arrecadação
de doações da atual gestão, sob a coordenação da Assistência Social de Aracaju, para
minimizar os impactos causados pela pandemia da covid-19 (...).[vi]

"Prefeitura continua atuando em diversas frentes para minimizar impactos das
chuvas

21/05/2020 17h18
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Somente nas seis primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 21, o acumulado de
chuvas foi de 18 milímetros. Nas últimas 24h foi de 35 mm, e nas últimas 48h foi de
116.2 mm. A previsão meteorológica é de que as chuvas continuem até esta sexta-
feira, 22, com índice pluviométrico de até 50 mm.

Para atenuar os efeitos desse grande volume de água, a Prefeitura atuou durante todo o
dia com equipes  de diversas  secretarias  e  em vários  locais  da cidade.  A operação
envolve a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio
da  Defesa  Civil  e  da  Guarda  Municipal  de  Aracaju,  as  empresas  municipais  de
Serviços  Urbanos  (Emsurb)  e  de  Obras  e  Urbanização  (Emurb)  e  as  secretarias
municipais da Saúde e da Assistência Social.

Uma das preocupações foi com as famílias que moram em áreas de risco,  como o
Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, de onde 106 pessoas (entre idosos, pessoas
com  deficiência  e/ou  com  dificuldade  de  locomoção  (gestantes  e  famílias  com
crianças),  de  44  famílias,  foram  retiradas  e  acolhidas  num  hotel,  devido  ao
transbordamento do rio Poxim Mirim, que verteu ao atingir sua capacidade máxima.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luiz Fernando Almeida, ressalta que a
operação foi iniciada antes mesmo da enchente do rio, na quarta, 20, e seguiu durante
toda a quinta-feira. "A Prefeitura tem atuado de forma integrada e preventiva, e vai
continuar  assim:  a  Secretaria  da  Assistência  providenciou  o  hotel;  a  Emsurb  os
caminhões;  a  Guarda  e  a  Defesa  Civil  conscientizaram e  transportaram pessoas  e
móveis, o trabalho foi em conjunto", destaca o secretário.

Ele enfatiza que trata-se de um fenômeno da natureza difícil  de controlar  e  que o
monitoramento ajudou a tomar as decisões a tempo de evitar que a água invadisse
casas e causasse prejuízos e riscos às pessoas. 'A prioridade da operação foi a região
do Largo da Aparecida por reunir pessoas que têm menor poder aquisitivo e por ser o
lugar que primeiro inunda em Aracaju, por conta da geografia mesmo', explica.

Segundo Luís Fernando, a ação da Prefeitura vai perdurar enquanto houver a cheia do
rio.  "É um pouco demorada,  pois  mesmo depois  que cessam as  chuvas,  é  preciso
algum tempo para que a água escoe totalmente. Até lá, estaremos sempre em contato
com as famílias e monitorando a situação", garante o secretário.

A  secretária  da  Assistência  Social  de  Aracaju,  Simone  Passos,  confirma  que  as
famílias permanecerão no hotel por tempo indeterminado. "Antes de serem realocadas
pelo tempo que for necessário, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde verificou as
condições  de saúde dessas  pessoas.  Por  conta da pandemia,  tivemos o cuidado de
manter  o  distanciamento  social  no  hotel  entre  eles  para  evitar  a  propagação  da
doença", salienta.  Além disso,  no hotel,  as famílias estão sendo acompanhadas por
técnicos de referência da Assistência Social do município (...).[vii]

Observa-se  nas  referidas  informações divulgadas  pela  Município de  Aracaju,  que
além  dos  alertas  e  orientações  à  população  potencialmente  atingida,  quanto  à
possibilidade e os riscos de alagamento,  diversas ações estão sendo tomadas pelo
Município de Aracaju e também pelo Estado de Sergipe, com atuação de diversos
órgãos, a exemplo das Secretarias da Defesa Social  e da Cidadania, de Saúde, da
Assistência  Social,  de  Estado  do  Desenvolvimento  Urbano  e  Sustentabilidade,
Defesa  Civil  do  Estado  e  do  Município,  DESO,  Guarda  Municipal  de  Aracaju,
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EMSURB,  EMURB,  Comitê  de  Gerenciamento  de  Crise,  contando ainda  com o
apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e do Grupo Energisa, de
maneira preventiva, a exemplo da retirada de moradores (106 pessoas de 44 famílias)
e  de  bens  móveis,  observando-se  os  cuidados  necessários  nesse  momento  de
pandemia da COVID-19, para evitar a propagação da doença, com a realização de
logística diferenciada em relação a anos anteriores, quando as pessoas eram alocadas
nos  CRAS  e  nas  escolas,   direcionando-as  a  um  hotel  onde  podem  manter  o
distanciamento  social  adequado,  com a  garantia  de  alimentação  (café  da  manhã,
almoço e jantar)  e  estada pelo tempo que a Defesa Civil  considerar necessário  e
seguro.

Além disso,  as  equipes  da  SMS estão verificando o estado de saúde de todas  as
pessoas assistidas pelo Município nesse trabalho para, depois, levá-los ao hotel, onde
continuam sendo acompanhadas por técnicos de referência da Assistência Social até
que a situação se restabeleça.

Em que pese o foco principal das ações, especialmente de assistência social, estejam
direcionadas ao Largo da aparecida, há informações de que os moradores do Aloque
e dos conjuntos JK, Sol Nascente e Santa Lúcia também estão sendo beneficiados
pelas ações de tais órgãos.

Há ainda informações de que a EMURB tem articulado com a DESO um vazamento
controlado  da  barragem  do  Rio  Poxim,  combinando  com  a  maré  vazante,  para
minimizar os impactos da elevação das águas do rio.

Por  fim,  há  de  se  destacar  a  indicação,  inclusive,  de  que  já  existe  um Plano  de
Contingência da PMA, citado pelo Coordenador de Defesa Civil de Aracaju.

Nesse  contexto,  e  considerando  as  previsões  de  que  a  precipitação  de  chuva em
grande intensidade se estenderia até a última sexta-feira, dia 22/05, entendo não ser
cabível,  nesse  momento,  a  determinação  de  adoção  de  providências   concretas  e
efetivas aos réus para minorar a problemática que atinge a região, além daquelas que
já vêm sendo adotadas pelo Poder Público, o que poderá vir a ser alterado caso haja a
demonstração  pelo  MPF de que  as  mesmas  são  insuficientes  ou  mesmo que não
continuam a ser adotadas apesar de exigíveis.

Entretanto, considerado o histórico de alagamentos que afligem a área objeto dos
autos, bem assim que ingressamos no período de maior problemática relacionada às
chuvas, já se fazendo necessária a adoção das providências apontadas pela própria
Municipalidade, que novos episódios de chuvas intensas tendem a se repetir, e ainda
o especial momento que vivenciamos, em decorrência da pandemia da COVID-19,
determino  que,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  seja  apresentado  pelo
Município de Aracaju e  pelo Estado de Sergipe,  plano conjunto ou individual  de
contingenciamento  emergencial,  que explicite  o  planejamento para dar  assistência
aos  moradores  da  região  da  Jabotiana  que  estejam em situação  de  desabrigo  ou
desalojamento,  observando a compatibilização  de  tais  ações  emergenciais  com as
medidas de saúde necessárias em razão da pandemia da COVID-19.
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Determino também que, no prazo de 10 (dez) dias, seja informado pelos referidos
réus, comprovadamente, em que situação encontra-se o projeto de desassoreamento
do Rio Poxim, já noticiado nestes autos.

Intimar as partes.

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal

[i] https://www.deso-se.com.br/v2/index.php/deso-imprensa/noticias/item/3326-nota-barragem-do-poxim ;

https://www.defesacivil.se.gov.br/governo-do-estado-monitora-barragem-do-rio-poxim-e-descarta-risco-
de-rompimento/ ;

https://sedurbs.se.gov.br/governo-do-estado-monitora-barragem-do-rio-poxim-e-descarta-risco-de-rompimento/ ;

[ii] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86432 .

[iii] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86435 .

[iv] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86438 .

[v] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86443 .

[vi] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86449 .

[vii] https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/86459
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