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RESUMO

A dimensão sociocultural da Amazônia, com considerável diferença social:
indígena, quilombola e ribeirinha, presenta uma estrutura diferente de
outras regiões do país, por acolher diferentes tradições e manifestações
culturais. Para Mafra (2020) a Amazônia apresenta aspectos sociais e
culturais multivariados, até mesmo entre cidades do mesmo estado,
evidenciado os muitos contrastes e desafios dessa região do país. Em 11
de março de 2020, a OMS declarou a disseminação, à nível pandêmico, do
COVID-19 e considerando recomendações básicas de isolamento social
em todos os âmbitos afetando muitos setores sociais, entre eles a
advocacia, que assim como o sistema jurídico sofreu forte impacto,
necessitando de ajustes para reorganizar suas atividades. Advogados
precisaram alterar seus planos de trabalho, se reinventando e adequando-
se aos novos parâmetros para garantir as recomendações de saúde.
Almeida (2010) ressalta que os desafios existentes na Amazônia paraense
são visíveis, no entanto a população dessa região é contemplada com os
recursos das novas tecnologias digitais da informação e comunicação -
NTDIC. Diante do exposto, a COVID-19 deve reorganizar suas atividades,
também, na forma remota para que se alcance os resultados esperados e,
acima de tudo, garanta-se os benefícios da Justiça e da Segurança Pública,
como valores magistrais do Direito na realidade Amazônica; alcançando
lugares, ainda que, longínquos e ultrapassando as dificuldades da
diversidade social desta região.
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