
• Algumas chuvas pela manhã na região Leste e no Litoral. 
A tarde podem se intensificar e ocorrer em outras regiões 
do estado também. 
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Novo decreto endurece regras de isolamento para 
Região Metropolitana de Curitiba

 Um novo decreto 
assinado pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior na sexta-feira (19) 
impõe medidas mais res-
tritivas de circulação para 
11 municípios da Região 
Metropolitana de Curiti-
ba vizinhos à Capital e 
que estão no chamado 
"primeiro anel". A medi-
da se soma à renovação 
da Bandeira Vermelha na 
Capital, que continuará 
seguindo legislação pró-
pria e não se enquadra 
na normativa estadual. O 
Decreto 7.145/2021 co-
meça a valer ainda nesta 
sexta, no final do dia, e 
vai até o próximo dia 28 
de março.
 Campo Largo, 
Campo Magro, Almiran-
te Tamandaré, Colombo, 

Pinhais, Piraquara, São 
José dos Pinhais, Fa-
zenda Rio Grande, Arau-
cária, Quatro Barras e 
Campina Grande do Sul 
são os municípios que te-
rão que cumprir medidas 
mais rígidas.
 Itaperuçu, Rio 
Branco do Sul, Bocaiúva 
do Sul, Tunas do Paraná, 
Adrianópolis, Cerro Azul, 
Doutor Ulysses, Lapa, 
Balsa Nova, Contenda, 
Mandirituba, Tijucas do 
Sul, Agudos do Sul, Piên, 
Rio Negro, Campo do 
Tenente e Quitandinha 
devem seguir as medidas 
em caráter de recomen-
dação.
 O novo decreto 
suspende o funciona-
mento de atividades co-
merciais não essenciais 

e prestação de servi-
ços não essenciais, em 
qualquer modalidade de 
atendimento, cujos es-
tabelecimentos estejam 
localizados em ruas, ga-
lerias, centros comerciais 
ou shopping centers, mas 
também em residências. 
Ainda veta o funciona-
mento de estabeleci-
mentos destinados ao 
entretenimento, eventos 
culturais, mostras comer-
ciais, feiras de varejo e 
eventos técnicos.
 Segundo o texto, 
não podem funcionar ba-
res, tabacarias, casas no-
turnas e atividades corre-
latas; salões de beleza, 
barbearias, atividades 
de estética, imobiliárias, 
serviços de banho, tosa 
e estética de animais; 

feiras de artesanato e fei-
ras livres; e reuniões com 
aglomeração de pesso-
as, incluindo eventos, 
comemorações, assem-
bleias, confraternizações 
e encontros familiares ou 
corporativos.
 Há restrições de 
horários e ocupações 
para algumas atividades 
essenciais. São conside-
rados serviços e ativida-
des essenciais aqueles 
indispensáveis ao aten-
dimento das necessida-
des inadiáveis da comu-
nidade, e que devem ser 
atendidos, sob pena de 
colocar em perigo a so-
brevivência, a saúde ou a 
segurança de pessoas e 
animais, bem como a se-
gurança ou a integridade 
do patrimônio.

DEMAIS MUNICÍPIOS
 Os demais mu-
nicípios devem seguir as 
orientações do Decreto 
7.122/2021, publicado na 
terça-feira (16), que esti-
pula medidas restritivas 
até o dia 1º de abril. En-
tre elas estão a restrição 
de circulação de pesso-
as entre as 20 horas e 
5 horas, excetuando-se 
apenas os profissionais e 
veículos vinculados a ati-
vidades essenciais. Tam-
bém continua em vigor a 
proibição da venda e con-
sumo de bebidas alcoóli-
cas em espaços de uso 
público e coletivo durante 
o mesmo horário, das 20 
horas às 5 horas, em to-
dos os dias da semana.
 O documento es-
pecifica que serviços e 

atividades considerados 
não essenciais devem 
ser suspensos durante 
os dois próximos finais 
de semana. Atividades 
essenciais (CONFIRA 
A LISTA), por sua vez, 
têm seu funcionamento 
liberado durante todos os 
dias da semana, inclusive 
aos finais de semana.
 Alguns estabe-
lecimentos comerciais e 
serviços considerados 
não essenciais possuem 
horários de funciona-
mento específicos, como 
bares, restaurantes, 
lanchonetes, shoppin-
gs centers e academias. 
Também há regras para o 
comércio de acordo com 
o tamanho dos municí-
pios. Comércios de rua, 
galerias e serviços não 

essenciais devem seguir 
o horário das 10h às 17h, 
de segunda a sexta-feira, 
e limite de 50% de ocu-
pação nas cidades com 
mais de 50 mil habitan-
tes. Já municípios com 
população inferior a 50 
mil habitantes devem se-
guir a orientação de sua 
própria regulamentação 
municipal.
 Continuam sus-
pensas atividades que 
causem aglomerações, 
de forma a diminuir a con-
taminação da população 
pelo vírus e, consequen-
temente, reduzir o impac-
to de casos no sistema 
de saúde. A fiscalização 
mais intensa das forças 
policiais continuará até o 
dia 1º de abril.
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