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 Decreto municipal que entra em vigor nesta quarta-feira retoma diversas atividades fecha-
das desde meados de março, a exemplo de clubes esportivos e escolinhas e campos de 
futebol, além de casas de eventos e festas. Mercados poderão abrir das 7h às 22h, inclu-
sive aos domingos. O decreto prevê regras de funcionamento para todos os segmentos.
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Decreto reabre igrejas, clubes
e até escolinhas de futebol
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Destruição e tristeza
Pelo menos dez casas foram atingidas por um incêndio ontem 

à noite no Bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. Os imóveis 
foram rapidamente consumidos pelas chamas, que começou 
com um curto-circuito em uma das residências. O Corpo de 

Bombeiros teve dificuldades para combater o fogo devido ao 
difícil acesso ao local. Foram deslocados cinco caminhões ABTR 
(Auto-Bomba Tanque), mais uma carreta para abastecimento 
dos caminhões. Moradores tentavam ajudar com mangueiras, 

enquanto outros tiravam o que conseguiam das casas vizinhas. A 
prefeitura iniciou ontem à noite o auxílio às famílias atingidas. 
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Como reabrir as escolas
O jornal The New York Times fez uma longa matéria sobre a rea-

bertura das escolas nos Estados Unidos para as aulas presenciais. É 
um grande desafio já que nenhum país tentou enviar as crianças de 
volta à escola com a infecção do coronavírus em alta. E a pesquisa 
científica sobre transmissão em salas de aula é limitada.

A Organização Mundial da Saúde concluiu agora que o vírus é 
transmitido pelo ar em espaços fechados e com pouca ventilação, 
uma descrição que se encaixa em muitas escolas. Mas há uma 
grande pressão para trazer os alunos de volta, de pais, pediatras e 
especialistas em desenvolvimento infantil e até do presidente Trump.

Dados de todo o mundo mostram claramente que as crianças são 
muito menos propensas a ficar gravemente doentes com o coronavírus 
do que adolescentes e adultos. A Academia Americana de Pediatria citou 
esses dados para recomendar que as escolas reabram com as devidas 
precauções de segurança. Porém, o risco não é zero, um pequeno 
número de crianças morreu e outras precisaram de cuidados intensivos 
porque sofreram insuficiência respiratória ou uma síndrome inflamatória 
que causou problemas cardíacos ou circulatórios.

A experiência no mundo mostrou que medidas como distancia-
mento físico e uso de máscaras nas escolas podem fazer a diferença. 
Outra variável importante é a extensão do vírus na comunidade em 
geral, porque isso afetará quantas pessoas o levarão para a escola. 
Até agora, os países que reabriram as escolas após a redução dos 
níveis de infecção não sofreram aumento nos casos de coronavírus. 
Noruega e Dinamarca são bons exemplos. 

O que as escolas podem fazer? O CDC(Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças) recomenda testes de alunos e professores 
com base apenas em sintomas ou histórico de exposição e, mesmo 
assim, não será suficiente.

Alguns países trouxeram inicialmente apenas uma parte de seus 
alunos: crianças menores na Dinamarca, Noruega, Bélgica, Suíça e 
Grécia; crianças mais velhas na Alemanha, de acordo com o relatório 
dos pesquisadores da Universidade de Washington. A Bélgica reabriu 
em turnos em dias alternados.

Vários países limitaram o tamanho da turma, com 10 a 15 alunos 
em sala de aula. Assim como as políticas de uso de máscaras variam. 

Mario Eugenio Saturno (cientecfan.blogspot.com) é tecnolo-
gista sênior do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e 
congregado mariano

“Que fique evidente que 
essa ação de retomada 

só poderá ser continuada 
se houver uma ação tri-

partite: poder público, economia/
comércio e população. Já ficou 

provado que em muitos momen-
tos não tivemos adesão de parte 
da sociedade no quesito respon-
sabilidade. Poder público faz, o 

comércio faz, e uma parte 
da população não está 

cumprindo”. 

 REPRODUÇÃO

Prefeito Leonaldo 
Paranhos, ao anun-
ciar novo decreto 
liberando diversas 
atividades a par-
tir desta quarta-

-feira em Cascavel, 
pedindo empenho 

de todos.

Quarta-feira, 15/7/20208 O Paraná
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Situação X Oposição
Se alguém ainda tinha 
dúvida sobre a divisão 
na Câmara de Cascavel, 
não tem mais. Está muito 
evidente a divisão entre 
situação e oposição. Os 
que criticam o governo 
municipal, e os que o 
defendem, com unhas e 
dentes. Esse último grupo 
é maior, e a oposição não 
tem conseguido vencer nem 
disputa de par ou ímpar.

Tom de despedida
Após os longos embates 
para aprovar o projeto que 
autoriza o Município a 
adiar os repasses ao IPMC 
(veja matéria ao lado), os 
discursos mais pareciam 
uma sessão de despedida. 
Os mais melosos eram 
do presidente Alécio 
Espínola, que não poupou 
elogios aos pares. No 
fim da sessão, uma breve 
explicação sobre seu 
tom saudosista: ele havia 

sepultado seu avô Julio 
horas mais cedo. Nossos 
sentimentos, Alécio!

Recesso, não férias!
As despedidas também 
foram entoadas pelo 
clima de férias, quer dizer, 
recesso. Os vereadores 
ganham uma pausa desse 
primeiro semestre árduo 
de sessões, e as sessões só 
retornam dia 3 de agosto. 
Apesar de terem gostado 
do sistema remoto, muito 
provavelmente as sessões 
voltarão presenciais.

Profundo
Depois de reclamar que 
estava sendo ignorado em 
seus pedidos de fala, o 
vereador Serginho Ribeiro 
aproveitou o tempo da 
palavra livre para alertar 
sobre valores pessoais, 
e lembrou que hoje, 
infelizmente, “a ganância 
é a nova ordem e o dinheiro 
é o novo deus”. 

Tempos quentes
Em uma das sessões mais longas desta legislatura, a 

blindagem do sistema remoto parece ter aumentado a 
valentia dos vereadores, que não têm poupado críticas entre 

si. O discurso mais comum é o do “palanque político”, mas 
ontem não faltaram adjetivos como “burro”, “mentiroso” 
e “covarde”. Teve direito até a disputas para defender a 

hombridade, para separar “homens” de “moleques”. Apesar 
de estarem atrás das câmeras, os vereadores ganharam nova 
audiência, já que a curiosidade pelas sessões remotas atraiu 
um público nas redes sociais que nem sabiam que as sessões 

da Câmara eram transmitidas ao vivo há anos.

Candidato à reeleição 
O empresário e contabilista Michel Lopes encabeça a 
única chapa para a eleição da nova diretoria executiva 

da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). 
Como de praxe na entidade, ele e o vice, Genésio 

Pegoraro, concorrem à reeleição para mais um mandato. 
A composição do grupo é praticamente a mesma que 
foi eleita em abril do ano passado. A Assembleia Geral 

Eleitoral será por transmissão on-line no dia 28 de julho, 
das 18h às 22h. 

Depois de muita dis-
cussão, os vereadores de 
Cascavel aprovaram nessa 
terça-feira (14), em segunda 
votação, os dois projetos da 
pauta que tratam dos com-
promissos financeiros entre 
a prefeitura e o IPMC (Insti-
tuto de Previdência do Muni-
cípio de Cascavel). O PLO 
61/2020 recebeu 13 votos 
favoráveis e sete contrários, 
enquanto o PLO 70/2020 
obteve a aprovação de 18 
parlamentares contra um. 
Foi aprovada também uma 
emenda ao PLO 61.

O projeto 61 foi o mais 
polêmico. Por ele, a prefeitura 
solicita autorização legislativa 
para suspender o repasse 
da contribuição patronal ao 
IPMC de junho a dezembro 
de 2020. Os valores são 
referentes às obrigações 
mensais do Município com a 
previdência dos servidores e 
ainda ao montante referente 
ao plano de amortização do 
déficit técnico atuarial. 

A prefeitura pede prazo 
de até 60 meses para 
pagar, com atualização 
monetária de acordo com o 
INPC e juros de 5,89% ao 
ano. A justificativa do Execu-
tivo para o pedido é a queda 
na arrecadação com a pan-
demia do coronavírus.

Esse dinheiro, segundo os 
vereadores que defenderam 
a proposta, será usado para 
pagar a folha dos servidores 
públicos municipais. Como a 
prefeitura não fez os repasses 
de maio e junho, o valor retido 
neste ano deve ser de aproxi-
madamente R$ 30 milhões.

EMENDAS
O projeto teve duas 

emendas votadas. Uma, 
de autoria dos vereadores 

Fernando Hallberg (PDT) e 
Paulo Porto (PT), foi rejei-
tada por 12 votos a sete. 
Ela visava delimitar o uso 
dos recursos da contribui-
ção patronal apenas em 
caso de queda comprovada 
na arrecadação. 

Outra, assinada pelos 
vereadores Alécio Espínola 
(PSC), Carlinhos Oliveira 
(PSC), Celso Dal Molin (PL), 
Jaime Vasatta (Podemos), 
Josué de Souza (MDB), 
Mazutti (PSC), Misael Junior 
(PSC), Parra (MDB), Pedro 
Sampaio (PSC), Olavo Santos 
(Podemos) e Romulo Quintino 
(PSC), obteve 18 votos favorá-
veis e foi aprovada. Ela deter-
mina que os valores oriundos 
da suspensão do repasse 
sejam usados somente para 
o pagamento da folha sala-
rial dos servidores.

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
Já o PLO 70/2020 pede 

autorização da Câmara para 
que a prefeitura proceda a 
amortização total do res-
tante do déficit técnico atua-
rial referente a 2020. Dentro 
do plano de amortização de 
duração de até 35 anos, o 
valor previsto para este ano 
é de R$ 24.495.019,89 a 
serem repassados ao IPMC. 
Até o momento, foram qui-
tados R$ 11.310.951,00 
e, com o projeto em vota-
ção, a prefeitura propôs 
o pagamento dos R$ 
13.184.068,89 restantes 
em parcelas mensais até o 
quinto dia útil de cada mês.

O déficit técnico atuarial é 
referente a valores não repas-
sados à previdência dos ser-
vidores municipais por gover-
nos anteriores e que devem 
ser restituídos para compen-
sar o fundo de aposentadoria.

Câmara dá aval para
prefeitura usar R$ 30

milhões do IPMC
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Atenção motorista: radares voltam à BR-467
Os motoristas que passam pela BR-467 no trecho entre Toledo e Cascavel 

precisam ficar mais atentos. Em dois pontos da rodovia estão sendo instalados 
novos radares fixos. Um deles deve ser fixado logo após o viaduto, sob a Ave-

nida Egydio Munaretto (KM 77+050 sentido Cascavel-Toledo) e outro em frente 
à Safeeds (KM 87+200 sentido Cascavel-Toledo). A aferição dos equipamentos 

deve ocorrer já no próximo dia 17.
A reportagem apurou que os equipamentos fazem parte do acordo firmado por 
Ministério Público Federal, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes) e Ministério da Infraestrutura, de 2019, e que previa a instalação de 
1.140 radares eletrônicos pelo Brasil. 

Na época havia sido anunciada a instalação de quatro equipamentos na região 
de Cascavel. Não há informação sobre a instalação dos outros dois aparelhos. 

A reportagem entrou em contato com o Dnit, responsável pela instalação, 
mas não houve retorno. 

Novo decreto libera casas de 
eventos, clubes e restaurantes

A partir desta quarta-feira (15), 
a maior parte das atividades volta 
a funcionar em Cascavel. Decreto 
baixado ontem pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos prevê a retomada 
de casas de eventos, clubes espor-
tivos e quadras de futebol, que 
estavam impedidos de funcionar 
desde meados de março. Todos 
com restrições próprias.

A medida também amplia o 
horário de funcionamento dos mer-
cados, que agora poderão ficar de 
por tas aber tas das 7h às 22h, 
sendo recomendado que das 7h 
às 10h tenham preferência os ido-
sos, que antes tinham o acesso 
restrito. Crianças de 12 anos con-
tinuam com acesso restrito. Os 
mercados poderão abrir inclusive 
aos domingos.

Restaurantes em mercados e 
shoppings também podem voltar 
a funcionar, obedecendo a limites 
de capacidade, regras de distancia-
mento e outras normas sanitárias. 

De modo geral, apenas parques 
infantis, academias ao ar livre, Zoo-
lógico Municipal, casas noturnas 
e boates e congêneres continuam 
fechados. Festas e eventos em 

salões comunitários e em condo-
mínios também estão proibidos.

As casas de eventos e festas 
poderão promover eventos de até 
três horas de duração, com limite 
de capacidade e, de preferência, 
sem acesso a crianças.

As regras sobre campos/
quadras de futebol e escoli-
nhas espor tivas você vê mais 
na página 15 desta edição.

O uso da máscara continua 
obrigatório em todos os locais 
públicos, que deverão dispor 
de álcool gel. 

Os templos religiosos poderão 

voltar a realizar cultos e missas, 
também obedecendo a critérios de 
distanciamento.

Segundo o prefeito Leonaldo 
Paranhos, a fiscalização será inten-
sificada nos estabelecimentos que 
abrirão as portas a partir de hoje. 

VOCÊ confere 
todos os itens 
e os detalhes 
do decreto 
acessando pelo 
QR Code.
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O resultado da Pesquisa sobre 
os Impactos Econômicos da Covid-
19 em Cascavel, que ouviu 739 
empresários e que irá balizar o 
Plano de Retomada Econômica, 
aponta que apenas 13% das 
empresas ouvidas reduziram o 
número de funcionários após o iní-
cio da pandemia, 66% estão man-
tendo e 21% disseram ter aumen-
tado as contrações.

O impacto negativo na geração de 
emprego provocado pela pandemia 
do novo coronavírus foi menor em 
Cascavel quando se compara com 
as principais cidades do Paraná.

De acordo com os números do 
Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e desempregados), do governo 
federal, nos cinco primeiros meses 
do ano Cascavel fechou 298 postos 
de emprego. Em Foz do Iguaçu, por 
exemplo, a queda foi de 5.517 pos-
tos de trabalhos; Londrina fechou 
4.983 vagas e Maringá, 3.774.

Para contornar os impactos da 
pandemia nas questões trabalhis-
tas, as empresas usaram várias fer-
ramentas. De acordo com os núme-
ros, 64% delas usaram a redução da 
jornada de trabalho, adiantamento 
de férias e suspensão temporária do 
contrato de trabalho.

Mesmo com a pandemia, 21% das 
empresas aumentaram contratações 

RECUPERAÇÃO
Dos empresários ouvidos, 31% 

classificaram a saúde financeira de 
suas empresas como boa ou muito 
boa. Outros 40% disseram estar 
regular e 29% afirmaram que as 
finanças estão ruins ou muito ruins. 

A pesquisa traz ainda outros 

Investimentos
Das empresas ouvidas, 78% afirma-
ram que tinham previsão de investi-
mentos para o ano de 2020 e, desse 
total, apenas 16,5% cancelaram os 
projetos. As demais mantiveram o 
cronograma ou estão revendo essas 
condições. Elas também informaram 
que têm o marketing digital e a inova-
ção como os aliados prioritários para 
as suas estratégias de mercado.
Os 739 empresários foram ouvidos de 
5 a 22 de junho, empresas dos setores 
primário, secundário e terciário. A pes-
quisa tem confiabilidade de 95% e mar-
gem de erro de 3,6 pontos percentuais.

Ações previstas
Dentro do Plano de Retomada Econômica, várias ações estão previstas, algumas 
delas já em andamento ou realizadas, como é o caso do diagnóstico econômico 

de Cascavel. Outra ação é o estímulo ao crédito, com a criação do Banco da 
Mulher e o pacote de obras públicas municipais, que já estão acontecendo, com 

mais de R$ 80 milhões em investimentos.
Além disso, está em fase final de estruturação, um amplo programa de compras 

públicas, que vai estimular as compras locais. Na semana passada, o prefeito 
Leonaldo Paranhos sancionou a lei, aprovada pela Câmara de Vereadores, que 
dispõe sobre tratamento diferenciado para micros e pequenas empresas locais 
na hora de contratar com o Município. Elas terão prioridades na hora de partici-
par de licitações com valor máximo de até R$ 80 mil. “Estamos prevendo várias 
ações que poderão fazer a diferença nesse processo. É essencial que haja apoio 
da população e, também, da imprensa, que poderá dar ainda mais alcance às 

iniciativas previstas”, comenta o consultor do Sebrae/PR, Adir Mattioni.
O consultor destaca que são várias ações previstas que podem fazer a diferença 

no processo de retomada: “É um conjunto de ações estruturadas que estão 
sendo elaboradas pela iniciativa pública e privada para minimizar os impactos e 

acelerar a retomada da economia para as empresas de Cascavel”. 
Além disso, há ações na área de inovação e tecnologia com processos de editais para 

startups, ampliação do atendimento para o MEI e fortalecimento do e-commerce.

dados positivos: 55% dos empre-
sários estão otimistas em relação 
à recuperação dos negócios; 41% 
não precisaram contratar crédito 
bancário para manter os funcioná-
rios atuais; 33% já recorreram ao 
empréstimo; e 27% ainda não têm 
certeza da necessidade de crédito.

ARQUIVO

PESQUISA mostra otimismo de empresários de Cascavel
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Cascavel vacina 133,6 mil 
pessoas contra a gripe

Em meio à pandemia do novo 
coronavírus, a Campanha de Vaci-
nação Contra a Gripe foi adian-
tada e precisou ser inovada, com 
ações em drive-thru e postos 
descentralizados para atender ao 
público sem oferecer riscos.

Em Cascavel, a Secretaria da 
Saúde conseguiu atingir um público 
maior que a meta inicial, que era 
de 108 mil pessoas, e imunizou 
133.640 cascavelenses.

“É um número bem significativo. 
O resultado da campanha é bastante 
positivo, porque todos que recebe-
ram a vacina já estão protegidos 
e não correm risco de contrair a 
doença, tendo em vista que todas 
essas pessoas que foram vacinadas 
estão protegidas contra a influenza, 
que é altamente contagiosa e pode, 
sim, levar à morte”, avalia a coorde-
nadora do PMI (Programa Municipal 
de Imunização), Cristina Carnaval.  

GRIPE
A campanha de vacinação deste 

ano durou 100 dias e se encerrou no 
último sábado (11), quando 3,2 mil 
cascavelenses foram vacinados na 
última ação da Blitz da Vacina.

Conforme o balanço do PMI, o 
destaque positivo ficou para dois 
grupos prioritários, que ultrapassa-
ram a meta preconizada pelo Minis-
tério da Saúde de 90% de cober-
tura. O dos idosos - pessoas acima 
de 60 anos - atingiu mais de 34 
mil vacinados, 132,8% da taxa de 
cober tura, enquanto o dos profis-
sionais de saúde alcançou 104,8% 
da meta, com 15,5 mil imunizados 
contra a influenza.

A primeira etapa da campanha, 
inclusive, foi marcada pela intensa 
procura, que provocava a rápido 
esgotamento das vacinas. Por isso, 
foram feitas várias ações em dias 
intercalados, pois a equipe preci-
sava aguardar novos lotes para dar 

seguimento à imunização.

POUCA PROCURA
Por outro lado, outros grupos conti-

nuam com baixa adesão à campanha. 
As crianças de seis meses a seis anos 
de idade é um desses grupos. Neste 
ano foi alcançada apenas 55% da 
meta, com 15,5 mil vacinados, apesar 
dos inúmeros alertas da Secretaria de 

Saúde para que os pais levassem as 
crianças para a imunização.

Com a falta de adesão de alguns 
grupos prioritários, como o das ges-
tantes, puérperas e dos adultos de 
55 a 59 anos, sobrou vacina. Dessa 
forma, a Secretaria de Saúde abriu 
a campanha para todos os cascave-
lenses, atingindo, assim, a marca de 
mais de 133 mil imunizados.

BLITZ da vacina foi uma das adaptações 
da campanha deste ano

SECOM
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Máquinas dão nova forma 
para a Avenida Itália

A principal via de acesso à 
zona sul de Cascavel começa 
a ganhar cara nova. A Avenida 
Itália passa por uma vigorosa 
revitalização. Quem passa pelo 
local percebe que é preciso que-
brar algumas pedras para que 
a modernização da pista tome 
forma. São máquinas e trabalha-
dores que estão atuando inten-
samente desde o mês passado 
para dar ao local um novo asfalto, 
calçadas em paver, arborização, 
sinalização de trânsito, acessibi-
lidade e a instalação dos novos 
abrigos de ônibus. 

O projeto contempla mais de 
20 quadras, entre as Ruas Berlim 
e Pacoal Ranieri Mazille, o que 
corresponde a uma extensão de 
2,2 quilômetros.

O investimento na Avenida 
Itália é dividido em duas licita-
ções. Em relação à pavimenta-
ção, o custo é de mais de R$ 
3,1 milhões e tem 240 dias 
para ser entregue. Já no que se 
refere a calçadas e acessibili-
dade, o investimento está na 
ordem de R$ 1,5 milhão com o 
prazo de entrega em 180 dias.

A obra faz parte do pacote de 
investimentos de R$ 80 milhões 
em diversos pontos da cidade.

Para quem mora na nova 
Avenida Itália a ansiedade é 
grande para ver o resultado. 
“É uma obra que precisava ser 
feita há muito tempo. Acredito 
que agora, com todo esse inves-
timento, até os imóveis serão 
valorizados”, afirma o comer-
ciante Luiz Bezerra Leite, que 
mora no bairro.

Arborização
Para que todo o trabalho seja realizado, será necessária a retirada de 153 árvores ao 
longo da Avenida Itália. O governo municipal já se comprometeu a reparar o meio 
ambiente com o replantio de 179 árvores, assegurando que o desenvolvimento da 

cidade não prejudique a natureza. A questão da arborização foi discutida na semana 
passada, em uma audiência pública on-line. Isso porque, além da Avenida Itália, outras 
vias da cidade passam por mudanças, e muitas árvores foram tiradas. As obras exigirão 

a retirada de algumas árvores exóticas, que serão substituídas com o replantio de 
espécies nativas como quaresmeira, ipê, manacá da serra, pau-ferro e jacarandá, entre 

outras. As vias públicas que serão revitalizadas e estão no plano de arborização são: 
Papagaios, Gralha Azul, Interlagos, Xavantes, Adolfo Garcia, Rio da Paz, Brasil, Leonardo 

da Vinci, Piquiri, Itália, Ghandi e Maria Thereza Figueiredo.

Mais de 20 quadras passarão pela obra tão esperada pelos moradores

FOTOS; SECOM
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Com perfil e estrutura de hospital, 
UPA Brasília é reinaugurada

 Foi reinaugurada nessa terça-
-feira (14) a UPA Brasília, que pas-
sou por um projeto intenso de re-
forma, ampliação e modernização. 
A estrutura, que conta com 20 
leitos de enfermaria de longa dura-
ção, oito leitos de observação de 
curta duração e três de suporte à 
vida, é praticamente um hospital: 
o Hospital da Região Norte.

O novo espaço tem 1.622,27 
metros quadrados de área cons-
truída, ou seja, 33% maior que a 
estrutura anterior. 

Conta com uma nova enfermaria 
infantil, a Central de Material Este-
rilizado, além de novos abrigos de 
resíduos, gases medicinais e GLP, 
ampla recepção e consultórios para 
atendimento à população.

Segundo o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, toda a estrutura visa ofere-
cer um atendimento de mais quali-
dade aos cascavelenses: “Isso faz 
parte de um grande planejamento 
da rede de atendimento de saúde 
de Cascavel. Essa região tem mais 
de 70 mil habitantes e, diante da 
necessidade, transformamos a UPA 
num hospital... uma infraestrutu-
ra com leitos, com equipamentos; 
oxigênio, respiradores para que, 
de fato, possamos atender essa 
demanda. Além disso, criamos o 
Hospital de Retaguarda, que aten-
de as três UPAs de Cascavel. Quero 

comemorar com a população dessa 
região esse sonho de hoje ter esse 
Hospital da Região Norte, colocado 
aqui geograficamente no centro des-
sa região para atender a todos”.

O prefeito disse que a unidade 
continua como UPA devido a questões 
burocráticas que garantem um retor-
no financeiro melhor para o Município. 
Paranhos acrescentou que, até o fim 
deste ano, a cobertura da atenção bá-
sica deve atingir 95% da cidade.

Homenagem
Inaugurada em 2004, a Unidade de Pronto-Atendimento leva o nome de Mirtes 

Maria Bresolin Talini. O filho da homenageada, Rubens Talini, esteve na reinaugura-
ção e garantiu que a nova estrutura honrou o nome de sua mãe. “Acho um inves-
timento muito importante para Cascavel. Espero que a população saiba valorizar, 
ajude a conservar, porque tudo isso é em prol da comunidade; para uma saúde 

melhor. Minha mãe foi uma pessoa que sempre foi muito querida e prestativa em 
relação aos outros está aí uma grande homenagem para ela”, Rubens Talini.

Antiga estrutura
A antiga estrutura contava com 

1.248 metros quadrados de área 
construída. A Prefeitura de Cascavel 
decidiu ampliar o espaço da unidade 
por meio de um amplo projeto de 
modernização, acompanhando as re-
comendações do Ministério da Saúde. 
Nesse tempo, pacientes que aguarda-
vam leitos hospitalares na UPA Brasília 
foram transferidos provisoriamente 
para as instalações do novo Hospital 
de Retaguarda Allan Brame Pinho.

No ano passado, a UPA Brasília 
foi responsável por 92.561 atendi-
mentos, entre livre demanda e pa-
cientes referenciados das unidades 
de saúde de Cascavel.

Mais de 154 mil procedimentos 
ambulatoriais foram realizados no 
ano passado e 1.143 pacientes fo-
ram clicados na Regional de Saúde, 
através da macrorregulação, para 
transferência a leitos hospitalares. 

SOLENIDADE foi realizada na manhã dessa terça-feira 

SE
CO

M

 FOTOS: PATRÍCIA CABRAL 

Investimentos
O valor investido na edificação é de R$ 2.602.996,15. 

No entanto, há ainda investimentos na ordem de R$ 
1.377.208,90 em equipamentos hospitalares, R$ 55.187,37 

em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, R$ 131.999,80 
em móveis planejados, R$ 83.679,47 em outros móveis e 

cadeiras e R$ 104.831,40 em aparelhos de ar-condicionado. 
Ao todo, são 190 servidores lotados na instituição. 
O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, explica que a 

unidade inicialmente está atendendo pacientes acima de 
14 anos, porém, logo esse serviço também será ampliado. 
“É mais um investimento muito significativo que reforça 

ainda mais a estrutura do Município. A UPA do Brasília está 
totalmente equipada, revitalizada e vai permitir uma melhor 
condição de atendimento à população. A unidade vai aten-
der toda grande região norte de Cascavel. Ela está prepara-
da para atender pacientes em todas as faixas etárias, mas, 

inicialmente, só acima de 14 anos, mas em mais alguns dias 
também estaremos colocando a equipe para atendimento na 

área infantil e adolescente”.
A reforma contemplou toda estrutura existente, readequan-

do os espaços, com substituição de revestimentos de pisos e 
paredes, pintura nova, instalação de rede de gases medicinais, 
instalações elétricas e hidrossanitárias novas, substituição de 

portas e janelas, readequação de pátio em paver e asfalto, 
realocação da base do cilindro de oxigênio e paisagismo.

SÃO 20 leitos de enfermaria de longa duração, oito leitos de observação de 
curta duração e três de suporte à vida
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 Para esta quarta-feira (15), a Fundação de Esporte e Cultura 
de Cascavel preparou uma superprogramação com contações de 
histórias e declamações de poemas e poesias. A programação 
faz parte da Live Streaming Solidária realizada pela Fundação 
de Esporte e Cultura de Cascavel em parceria com a Secretaria 

de Cultura e Esportes de Cascavel e o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Cascavel. As doações já estão sendo rece-
bidas no Teatro Municipal Sefrin Filho, das 9h30 às 12h e das 
13h às 17h30 em dias da semana. Os alimentos doados serão 
destinados aos artistas locais. 

Grupo de mulheres promove 
encontros virtuais de leitura
Iniciado em abril de 2019, o projeto 

Leia Mulheres Cascavel segue em 2020 
com o propósito de criar um espaço 
democrático para debater obras escritas 
por mulheres de todas as nacionalida-
des, estilos literários, etnias e orienta-
ções sexuais. O grupo se reúne sempre 
aos sábados e é aberto a todas as pes-
soas interessadas, gratuitamente. Com a 
pandemia, serão promovidos encontros 
virtuais no segundo semestre. 

Nesta quarta (15), o encontro é sobre 
a obra de Amara Moira “E se eu fosse puta 
(pura)?”, na qual mostra a vida por trás dos 
panos da profissão mais mal falada do mundo. 

No dia 29 de agosto, a obra escolhida 
é da autora Jarid Arraes, “Redemoinho 
em dia quente”, que foca nas mulheres 
da região do Cariri, no Ceará. Os contos 
de Jarid desafiam classificações e mistu-
ram realismo, fantasia, crítica social e uma 
capacidade ímpar de identificar e narrar o 
cotidiano público e privado das mulheres. 

No dia 26 de setembro, a obra da vez é 
o clássico “Frankenstein”, de Mary Shelley. 
Um dos mais conhecidos livros de terror, 
o romance gótico de Mary Shelley foi con-
cebido quando a autora tinha apenas 18 
anos. A história, que se tornaria a mais 

célebre ficção de horror, continua sendo 
uma incursão devastadora pelos limites 
da invenção humana. 

No dia 31 de outubro, a obra será a de 
Arundhati Roy, “O Deus das pequenas coi-
sas”. O livro narra a história dos gêmeos 
Rahel e Estha, que, na Índia de 1969, 
crescem entre os caldeirões de geleia de 
banana e as pilhas de grãos de pimenta 
da fábrica da avó cega. 

Em novembro, o grupo discute a obra 
de Conceição Evaristo, “Becos da memó-
ria”: sem perder o lirismo e a delicadeza, 
a autora discute, como poucos, questões 
profundas da sociedade brasileira.

Para fechar com chave de ouro, em 
dezembro a autora escolhida é Silvia Fede-
rici e sua obra “O calibã e a bruxa”. A par-
tir da análise histórica de como a execu-
ção de centenas de milhares de “bruxas” 
no começo da Era Moderna aconteceu, a 
pesquisadora acompanha o desenvolvi-
mento do capitalismo e sua relação com o 
uso do “trabalho reprodutivo” das mulhe-
res e a exploração do trabalho doméstico. 

Quem tiver interesse sobre as obras e 
autoras e ainda sobre o funcionamento do 
grupo pode entrar em contato pelo Insta-
gram @leiamulherescascavel.

 Live streaming solidária: o show não pode parar
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupações e 
evitar obstáculos. Aproveite e abandone hábitos que se 
baseiam em falsas premissas. Existem lacunas óbvias 
no seu estilo de vida saudável.

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma 
das determinações para alcançar seus objetivos, então 
preste atenção nele. Correr riscos vai aumentar a sua 
moral. Na frente física, você se beneficiaria de beber mais 
líquidos a fim de purgar os seus rins.

Aquário 21/01 a 19/02
Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha que não 
há nada que possa fazer para encontrar uma solução, está 
enganado. Você precisa fugir do cotidiano e se concentrar em 
uma atividade artística ou algo que lhe interesse. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre. 
Dê-se pausas durante o dia. Vai precisar voltar atrás conside-
rando o seu estado nervoso. Persista e siga os seus sonhos.

Suas reações serão instintivamente construtivas, por isso não 
perca tempo com hesitações fúteis. Cuidado com o fígado e não 
coma demais. Você precisa rever sua dieta e reduzir os doces.

Suas dúvidas estão desaparecendo e isso o deixa ani-
mado e corajoso. As pessoas vão ter inveja da sua abor-
dagem dinâmica hoje. Você está muito mais à vontade 
consigo mesmo e isso é devido a você mesmo, a sua 
abordagem saudável para seu estilo de vida.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cui-
dar corretamente do seu relacionamento. Você precisa 
cuidar de si mesmo e compensar o período de negligên-
cia. Cuide da sua dieta para fazer alguns ajustes.

Você vai ter a chance de aprender sobre si mesmo 
através de suas reações. Apesar de alguns momentos 
passageiros de cansaço, você estará em boa forma hoje. 
Revitalize-se através do esporte.

Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-lo a retroce-
der e resolver uma questão importante que está pendurada 
no ar. Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje para real-
mente pensar sobre o que pode estar faltando em sua dieta.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo 
que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacele-
rar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir culpado - você não tem razão para isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Você vai decididamente banir as suas preocupações 
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. 
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você 
involuntariamente pressiona demais.  

A profundidade de suas convicções será comunicativa. 
Expresse-se sem falsa modéstia, a mensagem será trans-
mitida. Cuidado com o sistema digestivo e dê uma boa 
olhada em sua dieta, certificando-se de que você tem 
a nutrição que realmente precisa.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
23 
01 
02 
21

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
realiza nos dias 20 e 21 de julho deste 
ano mais um leilão de veículos retidos nos 
pátios da instituição.

Exclusivamente na modalidade não 
presencial, o leilão terá início às 9h do dia 
20 para a venda de veículos conservados 
e no dia seguinte para venda de sucatas.

Entre os 493 veículos que serão lei-
loados, 256 estão conservados e poderão 
voltar a circular. Serão leiloados carros, 
motos e caminhões retidos nas unidades 
da PRF localizadas nas regiões de Casca-
vel, Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco, 
Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina.

Os veículos restantes serão negocia-
dos como sucatas, para reaproveitamento 
de peças e partes metálicas. Entre os itens 
classificados como sucata estão veículos 
de origem estrangeira.

COMO PARTICIPAR
Os lances mínimos dos veículos con-

servados variam de R$ 200 a R$ 5 mil. 
Os interessados devem se cadastrar 
previamente até o dia 17 pelo site naka-
kogueleiloes.com.br.

Os veículos poderão ser examinados 

 Durante a tarde dessa terça-feira 
(14), o Núcleo de Operações com 
Cães da Polícia Civil do Paraná fazia 
fiscalização de rotina na Rodoviária 
de Cascavel quando abordou um 
ônibus que fazia o itinerário Foz do 
Iguaçu para Lajeado (RS).

Ao iniciar a vistoria, o cão fareja-
dor Raio indicou a presença de dro-
gas em duas caixas de papelão que 
estavam no bagageiro.

Em uma das caixas de pape-
lão havia um forno micro-ondas e, 
na outra, um forno elétrico. Dentro 
deles estavam escondidos diver-
sos tabletes de maconha. Os apa-
relhos tiveram de ser desmontados 
por completo, pois a droga estava 
escondida também nas ferragens. 
Ela pesou 20,9 quilos.

O entorpecente foi apreendido e o 
homem responsável por ele foi preso 
em flagrante. Ele foi encaminhado 
para a sede do Denarc Cascavel para 
as providencias cabíveis. 

DH busca autor de 
homicídio no Floresta 
A Delegacia de Homicídios investiga 
e segue em busca dos responsáveis 

pela morte de Eduardo Felipe Hanke, 
de apenas 18 anos. Ele foi morto a 
tiros na noite de segunda-feira (14) 

na Rua Cisne Branca, Bairro Floresta, 
zona norte de Cascavel. 

Dois homens teriam chegado ao 
endereço e chamado pelo rapaz. 

Após conversarem por algum tempo 
com a vítima, os disparos foram 

efetuados. Eduardo morreu no local, 
e os autores fugiram. Buscas foram 
feitas na região, mas sem sucesso.
A Delegacia de Homicídios pede a 
colaboração da comunidade com 
informações e denúncias sobre 

possíveis suspeitos, que podem ser 
repassadas de forma anônima pelos 

telefones 197 e 190.  

Alistamento 
prorrogado
O alistamento para o serviço militar 
obrigatório foi prorrogado até 30 de 
setembro. Os jovens do sexo mascu-
lino que completam 18 anos em 2020 
devem fazer o alistamento militar por 
meio do site alistamento.eb.mil.br. 
É importante ressaltar que o cidadão 
que não está em dia com o serviço 
militar enfrenta uma série de dificul-
dades, dentre elas o impedimento de: 
obter passaporte ou prorrogar a vali-
dade do documento; prestar exame 
ou matricular-se em qualquer esta-
belecimento de ensino; obter carteira 
profissional ou registro; inscrever-se 
em concurso de cargo público, assim 
como exercer cargo público.

Cão encontra droga escondida 
DROGA 
estava 
escondida em 
eletrodomés-
ticos 

pelos interessados ao longo dos cinco dias 
que antecedem o leilão, das 9h às 16h.

Conforme o artigo 328 do Código de 
Trânsito, o veículo recolhido que não vier a 
ser reclamado pelo proprietário dentro de 
dois meses pode ser avaliado e levado a lei-
lão, não sendo livrado dos custos envolvidos.

A PRF mantém hoje cerca de 4 mil 
veículos retidos em seus pátios em 
todo o Estado.

FOTOS: DENARC

PRF leiloa 493 veículos no Paraná

OS VEÍCULOS podem ser avaliados de forma 
on-line cinco dias antes do leilão

P
R

F
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 Nada de séries repetidas inúme-
ras vezes nos tapetes do Centro de 
Iniciação ao Esporte Alice Martelli, em 
Cascavel. O lugar para a GR treinar 
nos últimos meses tem sido qualquer 
espaço disponível em casa mesmo.

Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus, tanto as atividades 
das escolinhas quanto da equipe de 
rendimento da ginástica rítmica da 
cidade foram suspensas. 

Com o calendário paralisado e 
grande parte das competições adiada, 
as meninas tentam não perder o ritmo 
realizando o cronograma todo on-line. 
A técnica Margarete Oliveira acompa-
nha o trabalho a distância: “Tentamos 
corrigir o que conseguimos, desenvol-
ver novas coreografias e cuidar da 
parte física das ginastas da maneira 
que podemos”, explica.

Claro que a rotina não é a mesma dos 
treinos presenciais, mas tem sido uma 
forma de não deixar as meninas desani-
marem nem prejudicar a evolução.

“Elas já seguiam uma rotina rígida, 
regrada, sempre com muito compro-
metimento, por isso temos conseguido 
dar sequência a algumas atividades”, 
acrescenta a técnica.

“A modalidade sempre lutou muito 
para melhorar, crescer e representar 
bem Cascavel em competições nacio-
nais e até mesmo o Brasil em outros 
países, por isso, não vamos desistir. 
Nosso esforço vai compensar no futuro 
e, com certeza, vamos orgulhar quem 
acredita no trabalho e na nossa dedica-
ção”, afirma Margarete, que acrescenta: 
“Muitas vezes o importante não é como 
ou onde fazer, mas sim fazer, realizar”.

AJUDA FINANCEIRA
Mas não é apenas nos treinos que 

a modalidade precisou de ajustes. Com 
a verba pública comprometida, elas pre-
cisam buscar opções para sobreviver. 
Habituadas a promover ações como fes-
tivais, jantares e sorteios, a opção agora 
foi recorrer a uma rifa on-line.

Depois de acessar o link https://
botanarifa.com.br/ginasticaritmica, a 
pessoa escolhe um número, realiza 

GR aposta em treino on-line 
e promove rifa para sobreviver

O secretário de Saúde de Casca-
vel, Thiago Stefanello, e o gerente 
da Pasta, Andrey Ferruci, receberam 
os representantes do Consulado 
Gremista de Cascavel e a Asso-
ciação Gremista - Força Azul. Na 
oportunidade, o presidente da 
Torcida Organizada do Grêmio 
em Cascavel - Força Azul, Aldir 
Francisco Braggio, e o cônsul do 
Grêmio no Município, Juarez Paim 
da Silveira, entregaram a quantia de 
R$ 3,2 mil à Secretaria de Saúde, 
que visam auxiliar na confecção de 
uniformes privativos aos profissionais 
que estão na linha de frente no 
enfrentamento à covid-19. 

o depósito ou paga diretamente para 
um representante da modalidade. 
O comprovante também pode ser 
enviado pelo site.

Cada número custa R$ 5 e dá 
direito a concorrer a vários prêmios, 
incluindo uma cesta de produtos de 
beleza com uma jaqueta feminina de 
couro, um nicho em porcelanato insta-
lado e uma obra de arte com moldura 
tamanho 50x40cm.

Mais informações sobre a ação podem 
ser obtidas pelo telefone (45) 99903-4058.  

SECOM
Apoio tricolor
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Paranaense recomeça?
Com o fim da quarentena restritiva em 

134 cidades paranaenses, cresce a expec-
tativa da volta do Campeonato Paranaense 
de Futebol. A Federação Paranaense tenta 
fazer com que a bola volte a rolar já neste 
fim de semana. Mas, só nesta quarta para 
se ter certeza.

É que uma das partidas de sábado 
(18), por exemplo, Rio Branco X FC 
Cascavel, está prevista para o Estádio 
Nelson Medrado Dias, em Paranaguá. 
Só que o litoral do Paraná segue em 
quarentena até o dia 21.

O outro jogo do dia está previsto para 
Cianorte, onde o time da casa recebe o 
Operário Ferroviário.

Para o domingo estão programadas mais 
duas partidas: em Curitiba, na Vila Capa-
nema, Paraná e Coritiba se enfrentariam às 
16h. E, no Estádio do Café, em Londrina, o 
Tubarão recebe o Athletico, às 18h.

Todas as partidas são válidas pelos 
jogos de ida dos playoffs da segunda fase.  

 A retomada de algumas ativi-
dades físicas autorizada nessa 
terça-feira (14) por decreto muni-
cipal foi comemorada por muitos 
e questionada por outros. Um dos 
casos é das escolinhas de esporte 
e de quadras/campos sintéticos.

Mesmo com a liberação com res-
trição, tem quem vai manter o esta-
belecimento fechado. É o caso de 
Maurício Falkemback da Rocha, que 
possui uma escolinha de futebol. Ele 
explica que algumas regras exigidas 
se tornam inviáveis, mas ressalta 
que a maior preocupação é com 
relação à saúde dos frequentadores.

“Vamos retornar apenas quando 
tiver uma segurança maior. Quem 
sabe depois da retomada das ati-
vidades escolares. Não vejo possi-
bilidade de voltar ao trabalho com 
tranquilidade pelo menos nos pró-
ximos meses visando à saúde dos 

Retomada de escolinhas e 
quadras dividem opinião

nossos alunos”, justifica.
É que, dentre as orientações 

sanitárias, uma delas é a apre-
sentação de testes de coronavírus. 
“Não tem como exigir os testes. 

Além do custo, terão de ser repe-
tidos frequentemente. Se traba-
lhássemos com esporte de rendi-
mento, a situação seria diferente, 
mas assim fica inviável”. 

Jups são 
cancelados

A Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte informou 
ontem o cancelamento dos Jups 
(Jogos Universitários do Paraná), 
Edição 2020, que fazem parte 
dos Jogos Oficiais do Estado e são 
realizados em parceria com a FPDU 
(Federação Paranaense do Des-
porto Universitário).

Os Jups reúnem mais de 2 mil 
atletas. Neste momento, a priori-
dade é a segurança e a preservação 
da saúde de todos.

A decisão já vinha sendo 
estudada havia algumas semanas 
e foi reforçada com a divulgação 
do cancelamento da fase final dos 
JUBs (Jogos Universitários Brasilei-
ros), informado pela CBDU (Con-
federação Brasileira do Desporto 
Universitário). 

Bate bola
Por outro lado, tem quem comemorou. Com público mais direcionado, pro-

prietários de quadras sintéticas como Paulo Oenning enxergam com otimismo a 
possibilidade de voltar ao trabalho, mesmo que gradativamente. “O decreto foi 
bastante rigoroso. É complicado se adequar, mas a última vez que recebemos 

um jogo foi no dia 19 de março. A vida precisa voltar ao normal, dentro do que é 
exigido pela prefeitura. Temos que tentar salvar nossa atividade, e, mesmo com 

tantas exigências, não podemos parar”.
Com aval na mão, os empresários pedem cautela e readaptação de acordo 

com as possibilidades de cada um, principalmente apelando para o bom senso da 
população. Confraternizações como jantares e churrascos nos estabelecimentos 

continuam proibidas.  Além disso, normas com relação a acessórios e equipamen-
tos precisam ser respeitadas. Cada jogador deve ser responsável por objetos de 

uso pessoal, não deve compartilhar garrafas de água, copos, toalhas nem coletes. 
Os participantes precisam evitar a utilização de vestiários e bebedouros.

Durante intervalos de cada jogo, treino ou troca de equipes, equipamentos 
como bolas, cones e outros devem ser higienizados.

Em caso de febre, qualquer sintoma de gripe ou resfriado, o jogador/aluno deve 
entrar em contato com os órgãos municipais de saúde pelo telefone 3096-9090.

JOGO do FC Cascavel deveria ocorrer no litoral, 
onde a quarentena continua 

ARQUIVO
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A Cettrans/Transitar informa 
que o transporte coletivo urbano 
passa a circular das 5h às 21h 
em Cascavel a par tir desta quar-
ta-feira (15). O serviço continua 
sem restrições de público e 
com funcionando de segunda a 
sábado, sem atendimento aos 
domingos e feriados. As novas 
tabelas de horários e de itinerários 
já estão atualizadas e podem ser 
consultadas no site da Cettrans.

O decreto não restringe gratui-
dades. O cartão isento para idosos 
pode ser utilizado das 9h às 11h e 
das 14h às 16h; já o meio-passe 
está liberado para estudantes dos 
cursos presenciais técnicos, profis-
sionalizantes, de idiomas, e aulas 
práticas de ensino superior. 

Em relação às medidas sanitá-
rias, todas continuam em vigor: os 
veículos rodam com 50% da capa-
cidade de passageiros, sendo man-
tido o uso obrigatório de máscara 
facial para todo passageiro; tam-
bém é recomendando o distancia-
mento social e o uso de álcool gel.

Transporte coletivo passa 
a circular das 5h às 21h

Protocolo e EstaR
O setor de Protocolo da Cettrans reabre nesta quarta (15), com atendimento das 

8h às 17h para identificação de condutor, defesa da autuação e de recursos de 
multas. Dúvidas podem ser esclarecidas no setor de fiscalização, pelos telefones 

3036-8052 ou 3036-8041. O Setor do EstaR (Estacionamento Regulamentado) 
volta ao funcionamento normal na quinta (16). 

Quem recebeu notificação entre os dias 18/06/2020 e 30/06/2020 e tinha ven-
cimentos previstos para 29/06/2020 - 30/06/2020 - 01/07-2020 - 02/07/2020 
- 03/07/2020 - 06/07/2020 - 07/07/2020 - 08/07/2020 e 09/07/2020 poderá 

fazer a regularização a partir de quinta-feira (16).
O condutor tem ainda a opção de efetuar o pagamento pelo APP Vago e, mesmo 

sem cadastro prévio no aplicativo, também é possível consultar a placa do 
veículo e pagar com cartão de crédito pelo Portal Vagoonline, de forma prática 
e segura. Ouvidoria: no que se refere ao EstaR, o Canal de Ouvidoria atende em 

horário comercial por mensagem no WhatsApp (não funciona para ligações), 
pelo número 99137-3282.

OUVIDORIA TRANSPORTE
A Cettrans/Transitar mantém um 

canal exclusivo de ouvidoria para o 
transporte coletivo, que pode ser 
utilizado exclusivamente pelo What-
sAPP, em horário comercial, pelo 
número (45) 99984-7201.

RODOVIÁRIA
O Terminal Rodoviário Doutora 

Helenise Tolentino está autorizado 
a funcionar em horário normal, 
com todas as medidas sanitárias 

mantidas tanto pelas agências de 
viagens, como pela administradora 
e pelo comércio interno em geral.

AEROPORTO
Por medida sanitária, no Aero-

porto Municipal somente está auto-
rizada a entrada de passageiros no 
terminal. Visitantes ou acompa-
nhantes devem aguardar do lado 
externo para evitar aglomerações. 
A aquisição de passagens aéreas 
ocorre apenas via internet. 
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