
 

 

NOTA INFORMATIVA DA COMISSÃO DE PROTOCOLO DO RETORNO DO 

PÚBLICO AOS ESTÁDIOS 

  

 A Comissão de Protocolo para Retorno do Público aos Estádios, integrada 

por membros do Ministério Público do Pará (MPPA), Secretaria de Estado da Saúde do 

Pará (SESPA), Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), Fundação Amazônia de Amparo 

a Estudos e Pesquisa (FAPESPA), Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), médicos 

e Federação Paraense de Futebol (FPF), vem a público informar sobre a avaliação do 

jogo REMO x NAUTICO-PE, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que foi o 

primeiro jogo de futebol profissional realizado com a presença de torcedores no Estádio 

Arena BANPARÁ Baenão, nesse período de retorno gradual das atividades econômicas 

e esportivas: 

1. Com relação ao cumprimento das medidas preventivas e sanitárias 

determinadas no Protocolo apresentado e aprovado pelas autoridades 

governamentais e sanitárias, considera-se que foram amplamente atendidas 

pelo Clube do Remo; 

2. O percentual de torcedores estabelecido para acesso ao estádio também foi 

dentro da capacidade autorizada de 30% (trinta por cento); 

3. A participação da torcida no cumprimento das medidas sanitárias e de 

etiqueta respiratória foi considerada satisfatória, com a imensa maioria da 

torcida atendendo e seguindo as orientações da Policia Militar e orientadores 

e seguranças do Clube; 

4. No interior do Estádio, pelo acompanhamento da Comissão, observou-se um 

comportamento atento e diligente da equipe conduzida pela Diretoria do 

Clube do Remo para o atendimento as necessidades dos torcedores e ao 

determinado pelas autoridades sanitárias; 

5. Observou-se pequenas aglomerações na área externa do Estádio, 

principalmente na esquina da Avenida Romulo Maiorana com a Travessa 

Antônio Baena e nas barreiras de acesso por aquele setor, principalmente 

próximo ao término do horário de acesso para o jogo; 
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6. Imediatamente após a marcação do gol, o jogador Jeferson, do Clube do 

Remo, dirigiu-se ao portão de emergência da Arquibancada do Setor da Av. 

Romulo Maiorana, provocando pequena aglomeração de torcedores naquele 

setor.  

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

- O Clube do Remo e Federação Paraense de Futebol, com suas Diretorias 

de Segurança, devem estabelecer contato com a Polícia Militar do Pará 

visando maior  e melhor controle dos acessos do público nas barreiras 

físicas de contenção do público, em apoio aos seguranças do Remo;  

- A entidade representante da CBF no Pará, Federação Paraense de Futebol 

(FPF) e o Clube do Remo, devem solicitar para a Secretaria Municipal de 

Economia de Belém e Associação de Ambulantes, uma melhor fiscalização 

em relação aos vendedores, e para que sejam estabelecidos novos 

perímetros de venda de produtos na Avenida Romulo Maiorana, de forma a 

permitir maior e melhor circulação de pessoas, evitando aglomerações; 

- O Clube do Remo deve orientar seus jogadores para que evitem se 

aproximar dos alambrados e dos protões de emergência na comemoração 

de gols, para evitar possíveis aglomerações de torcedores e violações as 

medidas de controle sanitário. 

 

Conclui-se esta Nota, com avaliação positiva em relação ao cumprimento das 

medidas sanitárias, administrativas e logistícas previstas no Protocolo de Retorno do 

Público aos Estádios pelo Clube do Remo e em relação ao comportamento do público 

no Estádio. 

 

 

A COMISSÃO 
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