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Ofício nº 234/2020 – Gabinete Vereador Fernando Hallberg  

                Cascavel, 13 de abril de 2020. 

 

A Sua Excelência o Senhor  

Ângelo Mazzuchi Santana Ferreira 

Promotor de Justiça 

9º Promotoria de Justiça 

 

 

Assunto: Medidas de contenção da COVID-19 

 

 

Senhor Promotor,  

 

Na semana passada enviamos ofício 223/2020, pedindo medidas mais restritivas com 

relação a cidade de Cascavel para contenção da disseminação da COVID-19 pois 

percebemos uma aglomeração muito grande de pessoas no centro da cidade depois da 

liberação do comércio. 

Tomamos conhecimento também que o Ministério Público ingressou com Ação Civil 

Pública com pedido liminar que ainda não fora julgado, para fechamento do comércio e 

liberação somente das atividades não essenciais – processo esse que ainda não tem a medida 

liminar julgada. 

Porém durante essa semana pudemos acompanhar mais detalhes do que está 

acontecendo em Cascavel, e elencamos alguns itens que podem ser melhorados e quais 

seriam de fato as prioridades que poderiam ser observadas para termos mais sucesso na 

contenção do Corona Vírus. 

A maior aglomeração de pessoas se deu em alguns setores específicos, mas 

principalmente: 

• Supermercados 

• Loterias 

• Bancos 

• Lojas de departamento (Havan do centro abriu sem permissão, e 

Pernambucanas por conta do totem para pagamento – formaram filas enormes 

na frente dessas lojas) 

• Lojas de confecção (por conta da venda de tecidos para máscaras) 

Nos mercados tivemos diversos relatos de aglomeração de pessoas e filas imensas, 

talvez em função da páscoa, mas famílias inteiras foram as compras, levando crianças e 

também presença de idosos nos mercados. Também tivemos vários relatos positivos e 

mercados menores e de bairro com pouco movimento. 

 



 
 

 

Rua Pernambuco, 1843            -             Centro           -           CEP 85810-021          -          Cascavel   -   Paraná 

Fone |45| 3321-8800   -   Fax |45| 3321-8881   -   www.camaracascavel.pr.gov.br   -   e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br 

 

 Percebemos essa semana que em função da falta de óbitos e da falta de ocupação de 

leitos de U.T.I. por pacientes de COVID-19, as pessoas se sentiram à vontade e acabaram 

relaxando o isolamento – fato percebido em diversas regiões brasileiras. Porém o trabalho é 

justamente para que tenhamos o mínimo possível de óbitos e para que não haja o colapso 

do sistema de saúde. Fato é, que não chegamos nem no começo da curva de disseminação 

do vírus, mas por conta da demora em isso acontecer houve um certo descrédito por parte 

da população com relação ao potencial destrutivo da COVID-19. 

 Com base no exposto podemos concluir que mesmo com o deferimento da medida 

liminar, não vamos resolver o problema pois a aglomeração de pessoas está acontecendo 

em estabelecimentos que são atividades essenciais liberadas pelo decreto presidencial. 

 Como a situação da COVID-19 é nova para todos nós, temos que perceber o que está 

sendo feito em outros lugares do mundo e tentar adaptar a nossa realidade. Todos os países 

que apostaram no isolamento vertical voltaram atrás pois não funciona de fato, então quanto 

a isso não há o que se discutir, visto que países com muito mais estrutura que nós: Estados 

Unidos, Israel, Inglaterra e por último agora o Japão também, estamos adotando o “full 

lockdown” – isolamento total. 

 Temos o outro detalhe mais importante: não temos testes rápidos. Todos esses países 

elencados acima testam muito mais a população do que o Brasil. Exemplo da Alemanha, 

que está conseguindo trabalhar medidas cirúrgicas para conter a disseminação do vírus, e 

com índice de mortalidade baixíssimo. 

 Se tivéssemos testes rápidos, poderíamos também isolar com mais facilidade os 

pacientes da COVID-19, mas não é o caso, então uma decisão errada hoje, pode resultar em 

um desastre daqui 15 dias. E o problema maior, é que só vamos perceber quando o desastre 

acontecer, e foi nesse sentido que pedimos medidas mais rígidas para proteger a população 

de Cascavel. 

 Porém, temos que pensar de uma maneira ampla, sabendo que não vamos passar de 

maneira rápida por esse problema e que não vamos conseguir manter as pessoas isoladas 

por 90 dias, nem mesmo as empresas com as portas fechadas por este período – até porque 

muitas delas fechariam mesmo. Nem o Estado tem capacidade para suportar isso, pois não 

somos um país que podemos “imprimir dinheiro” como Estados Unidos – aporte de 2 

trilhões de dólares na economia (mais de 10 trilhões de reais) e nem temos lastro financeiro 

para suportar um período grande para manter as pessoas com seguro-desemprego e demais 

ajudas que o Governo Federal está providenciando. 

Da mesma maneira, também não conseguimos nos equipar com respiradores e EPIs 

como outros países fizeram. Estados Unidos inclusive está monopolizando as compras da 

China e impedindo que esses produtos cheguem até o Brasil. 

Por isso tudo, é que precisamos trabalhar com aquilo que temos que gera mais 

resultado, ou o “princípio de pareto” ou “princípio de escassez do fator”: para muitos 

eventos 80% do resultado vem de 20% do esforço. 

Baseado na percepção que tivemos essa semana e no final de semana, a abertura do 

comércio em si não foi o fato gerador do problema, mas sim, a aglomeração causada por 
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isso. Já explicitamos também, que a maior aglomeração de pessoas se deu em empresas que 

trabalham com atividades essenciais e que continuariam liberadas mesmo com o 

deferimento. As demais aglomerações se deram em festas particulares e em bairros durante 

o final de semana. 

 Com base nesses fatos, e em diversas sugestões recebidas, elaboramos uma pauta 

para ser debatida com ações que de fato poderiam trazer um combate mais eficiente à 

COVID-19 em nossa cidade. 

O pacote de sugestões é para ser trabalhado de maneira integrada por diversos 

órgãos, sendo Ministério Público, Prefeitura de Cascavel, Procon, Guarda Municipal, Polícia 

Civil, Polícia Militar, Câmara de Vereadores, entidades, voluntários e outros: 

 

O princípio básico é: liberar de maneira sistemática, mas fiscalizar de maneira rígida 

e punir de maneira exemplar quem descumprir as determinações. Dessa maneira não 

precisamos punir de maneira geral a todos – mas sim só quem está agindo de maneira 

irregular e prejudicando o combate à COVID-19. 

 

1. Alterações legislativas 

 

Elaboração conjunta por parte da Câmara de Vereadores, Prefeitura de Cascavel e 

Ministério Público de legislação pertinente as regras que devem ser adotadas pelas 

empresas e pelas pessoas, punindo de maneira rígida quem descumprir tais regras, com 

multa e posterior cassação do alvará e fechamento da empresa. Dessa maneira valorizamos 

as empresas que estão seguindo as determinações e cuidando de seus funcionários e de seus 

clientes. 

 

2. Contratações emergenciais 

 

Prefeitura contratar de maneira emergencial funcionários para o PROCON, 

Secretaria de Finanças (fiscalização de alvará) e fiscalização sanitária, bem como demais 

departamentos que participam da fiscalização de empresas na Prefeitura. Se não for possível 

a contratação, que sejam realocadas pessoas de maneira emergencial, até mesmo de outros 

órgãos. Um exemplo é o PROCON: não tem diretor e não tem funcionários. 

 

3. Liberação controlada do comércio e serviços 

 

Percebemos que em algumas cidades, estão adotando medidas interessantes 

diferentes, como por exemplo Guarapuava que adotou o escalonamento. A ideia sugerida 

para Cascavel é que as empresas abram em dias alternados, de acordo com levantamento 

da Secretaria de Finanças. Por exemplo: Lojas de Roupas e Calçados abrem na segunda, 

quarta e sexta, e as demais empresas do comércio, abrem terça, quinta e sábado. 
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Dessa maneira diminuiríamos a concentração de funcionários das empresas 

transitando diariamente e evitaríamos que as pessoas saiam para “passear” no centro da 

cidade. 

Ainda, empresas que descumprirem as normas, ou que permitirem a entrada das 

pessoas sem a esterilização com álcool em gel e sem máscaras, deverão ser punidas com 

rigidez, sendo multa e posterior cassação do alvará. Ou seja, permite o funcionamento, mas 

todos tem que seguirem as regras para não haver prejuízo a saúde, principalmente 

mercados, bancos e loterias. 

 Serviços essenciais abertos de segunda a sábado. 

 Outra questão é estabelecimento de horário de atendimento especial somente para 

idosos. Por exemplo, até as 10h ou 11h da manhã os mercados abertos somente para idosos, 

pois haveria uma esterilização do ambiente do mercado antes de sua abertura, e o vírus não 

estaria no ar – pois ele permanece por 3 horas no ar. 

 Loterias e bancos da mesma maneira, os primeiros horários para atendimento 

somente dos idosos. 

 

4. Prestação de serviço 

 

Análise caso a caso feita pelo COE, baseado em critérios especificados pelo próprio 

COE e proposta apresentada por cada setor dos que não são essenciais. E da mesma forma, 

punição rígida com multa e cassação de alvará para quem descumprir as regras e não usar 

EPIs. 

 

5. Estacionamento Regulamentado 

 

Como não temos o transporte público, e esse deve continuar assim mesmo para evitar 

aglomeração dentro do ônibus, poderíamos restringir o estacionamento regulamentado 

apenas onde temos comércio, e deixando liberado o estacionamento nas demais vias para 

que os funcionários das empresas possam estacionar. A ideia é, onde teremos empresas que 

vão receber clientes, temos que ter o estacionamento rotativo, nos demais lugares é 

dispensável nesse momento. 

 

6. Força tarefa de fiscalização 

 

Criação de força tarefa conjunta para fiscalização sistemática de todas as regiões da 

cidade, e criação de uma base por região, utilizando Guarda Municipal, Polícias Civis e 

Militares, Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro. 

 

Somente a presença do Exército Brasileiro de maneira ostensiva nas ruas já surtirá 

um “efeito” principalmente na sensação de que “nada está acontecendo”. Ainda, o Exército 

Brasileiro pode fazer o papel de orientação – que muitas vezes está sendo feito pela Guarda 
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Municipal. E deixar a Guarda Municipal e os demais órgãos de segurança pública fazerem 

o trabalho de fiscalização. Se necessário – e possível - solicitar ao Governador do Estado que 

dê poderes específicos as policias civis e militares para autuarem as empresas, além do 

Corpo de Bombeiros. 

 

7. Blitz permanentes 

 

Podem ser adotadas blitz permanentes de fiscalização e orientação nas principais vias 

de acesso de cada região, como por exemplo: Av. Piquiri, Av. Jacarezinho, Av. Tito Muffato, 

Av. Barão do Rio Branco, Rua Europa, Av. Corbélia, Rua Veneza, Rua Carlos Gomes, Rua 

Souza Naves Sul, Rua das Orquídeas, Av. Papagaios, etc. Se não houver efetivo, trabalhar 

de maneira intercalada nessas ruas e nas demais elencadas como principais. 

 

8. Conscientização 

 

Ação de marketing integrada envolvendo a produção de material gráfico das regras 

a serem seguidas pelas empresas e pelos cidadãos de nossa cidade, bem como sobre as 

melhores práticas para combater e se cuidar com relação a COVID-19. 

 

Ainda, podemos solicitar ajuda as agências de publicidade de Cascavel, para que 

cada uma trabalhe em um material específico de maneira voluntária. Tenho certeza que boa 

parte delas iriam se disponibilizar, pois quanto menos tempo durar essa pandemia em 

Cascavel, menos tempo as empresas – e clientes das agências – ficarão parados. Ou seja, não 

podemos fechar os olhos para a pandemia global da COVID-19, mas é interesse de todos 

que a nossa cidade consiga enfrentar da melhor maneira esse problema. Por que não então 

convocar as agências para trabalharem de maneira voluntária na conscientização das 

pessoas? 

 

9. Captação de recursos para testes 

 

Um dos principais problemas do nosso país é a falta de testes, pois sem eles não 

conseguimos atuar de maneira cirúrgica no problema. Temos em Cascavel o berço do 

agronegócio, e empresas de grande de porte, bem como empresários de alto nível, que terão 

prejuízos gigantes com a parada da economia. Porém, essas pessoas com maiores condições 

financeiras, podem se reunir para a compra de testes da COVID-19, já que temos convênio 

feito pelo Ministério Público em parceria com a Unioeste, para a realização dos testes bem 

como conta para depósito de valores. Em Cascavel o Laboratório Biovel já apresentou 

proposta para fornecimento dos testes, conforme informação do próprio Ministério Público. 

 

10. Trabalho especial com idosos 
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No caso dos idosos precisamos pensar de maneira conjunta sobre eles por se tratarem 

do principal grupo de risco. Temos visto muitos idosos na rua e principalmente em locais 

com aglomeração de pessoas, como nos mercados. Precisamos que os funcionários estejam 

capacitados para orientar da maneira correta essas pessoas. Entendemos também que é uma 

situação delicada, mas é necessário que tenhamos equipes da Secretaria de Assistência 

Social dedicadas especificamente ao trabalho com idosos. 

Uma ideia que está funcionando em Porto Alegre, é o cadastro de voluntários para 

que eles realizem tarefas simples para os idosos, como ir na farmácia ou ir ao mercado sem 

que o idoso precise sair de casa. Muitos deles não tem família nem parentes em Cascavel e 

isso acaba sendo um problema. 

Outra sugestão é a realização de parcerias com as faculdades, para que os alunos 

possam fazer essas ações de maneira segmentada nos bairros onde moram, e isso possa 

contar como “atividade extracurricular” ou as “horas” que precisam ser cumpridas nos 

cursos de graduação. 

 Por hora seria isso. Eu e meus assessores estamos a disposição para trabalhar naquilo 

que for necessário por nossa cidade nesse momento tão delicado. Esperamos que com esse 

pacote de sugestões possamos contribuir de alguma maneira para diminuir o impacto da 

COVID-19 em Cascavel, priorizando a saúde, mas pensando também na situação 

econômica, e pensando mais ainda que muitas pessoas estão sendo verdadeiros exemplos 

de cidadania – incluindo aqui bons exemplos de empresários – e que estes não podem ser 

prejudicados por aqueles que não estão tomando os devidos cuidados com a COVID-19 – e 

neste caso precisamos de fiscalização urgente. 

 Envio anexo também demais ofícios enviados tratando de assuntos de fiscalização e 

referentes a COVID-19. 

 

  Atenciosamente,  

 

 

 

Fernando Hallberg 

Vereador/PDT                                                               

 

Em cópia: 

Leonaldo Paranhos – Prefeito Municipal de Cascavel 

Rubens Griep – Coordenador do COE 

Thiago Stefanello – Secretário de Saúde de Cascavel 
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ANEXO I 

Ofícios 200/2020 e 203/2020 – pedido de normatização dos procedimentos dos 

mercados, para que todos sigam as mesmas regras e estejam sujeitos a fiscalização; 

Ofício 205/2020 para o PROCON pedindo a fiscalização de preços abusivos nos 

mercados; 

Ofício 222/2020 para o PROCON solicitando a fiscalização do preço do gás de 

cozinha; 
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