
Utilidade Pública: Reabertura dos espaços públicos em Pato Branco 

A Prefeitura de Pato Branco comunica que, a reabertura dos espaços públicos, 
acontecerá neste sábado (12) e seguirá os seguintes critérios para a prática de 
atividade física individual.  

 

COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FREI GONÇALO 

 

- As pistas de caminhada/corrida do Largo da Liberdade e a pista anexa ao Ginásio 
Dolivar Lavarda estarão abertas ao público nos horários: 

� Segunda a sexta-feira: 07h às 10h e 16h às 20h; 
� Sábado: 07h às 10h e 15h às 18h; 
� Domingo: 15h às 18h; 

 
-O número máximo será de 60 pessoas em cada local. 
 
Permanecem interditados: 
-Playgrounds; 
-Academia da Terceira Idade; 
-Quadras externas; 
-Campo sintético; 
-Áreas de exercício e lazer; 
-Bancos; 
-Bebedouros; 
-Chuveiros. 
 
-O Centro de Convivência do Largo da Liberdade permanecerá fechado ao público. 
 

Protocolo de utilização dos espaços 
 
-O acesso ao Largo da Liberdade será somente pela entrada principal, na rua 
Ararigbóia; 
-O acesso à pista do Ginásio Dolivar Lavarda será pelo portão lateral, na rua Vilson 
Amadori; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARQUE ESTADUAL VITÓRIO PIASSA – ALVORECER 

-As pistas de caminhada/corrida e ciclovia do Parque do Alvorecer estarão abertas ao 
público, com o tempo máximo de permanência de uma hora e meia (1h30), seguindo 
os seguintes horários: 

� Segunda-feira: 16h às 21h; 
� Terça-feira a domingo: 07h às 21h; 
 

 
-O número máximo de ocupação será de 500 pessoas/hora de entrada. Depois dessa 
lotação, será permitida a entrada de pessoas conforme o retorno daquelas que 
adentraram no parque. 
 
 
Permanece interditado: 
- Restaurante. 
 

Protocolo de utilização dos espaços 
 

-O acesso ao Parque do Alvorecer será somente pela entrada principal (entrada do 
Chafariz); 
-Haverá na entrada, um posto de controle separando a entrada e a saída (cones com 
fita zebrada); 
 
EM AMBOS OS LOCAIS:  
 
-Será feito uma triagem de acesso aos locais com o seguinte protocolo: 

� aferição obrigatória da temperatura em todas as pessoas que adentrarem ao 
parque: 

-Se a temperatura estiver normal (até 37.5ºc): 
� liberar o acesso as trilhas do parque; 

 
-Se temperatura estiver acima de 37.5°c:  

� proibir a entrada nos locais e instruir que a pessoa procure uma unidade de 
saúde ou seu médico;  

 
-Uso obrigatório de máscara durante todo o período; 
-Não formar aglomeração, respeitando o distanciamento de no mínimo 1.5m; 
 

-Permitido entrada com garrafa de hidratação de uso individual; 
-Proibido entrada com alimentos e bebidas; 
-Proibido entrada com material de uso coletivo (bola, raquete, etc...). 
 
 
 
 



RECOMENDAÇÕES 

-Não recomendamos a entrada das pessoas dos grupos de risco (crianças menores de 
12 anos e maiores de 60 anos, gestantes, etc); 

-Não recomendamos a utilização do banheiro como vestiário; 
 
-Recomendamos que o tempo de permanência no local seja de até 60 minutos. 
 
*As normas seguem a portaria da Secretaria Municipal de Saúde 003/2020 e os 
Decretos Municipais. 


