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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento exibe a apresentação do Plano de Governo municipal do 

candidato Sérgio Onofre para a administração municipal no período 2021-2024. As 

propostas foram elaboradas com base na experiência obtida no decorrer dos quatro 

anos de mandato na cidade de Arapongas. Neste período o candidato executou 

projetos estruturantes nos principais serviços prestados à população araponguense, 

com efeitos positivos nas diversas áreas de sua atividade governamental. 

Implantou um modelo de gestão voltado em planejamento e acompanhamento 

de metas. Recolheu e analisou informações precisas a médio e longo prazo, propondo 

novas soluções para o crescimento da cidade. 

O presente Plano de Governo caracteriza o seguimento deste modelo de 

gestão de alta performance e transmite simultaneamente o pragmatismo e o idealismo 

do candidato. As propostas incluem metas e projetos ambiciosos, cuja complexidade 

exigirá uma administração extremamente dedicada e competente, atendendo a 

necessidade da população araponguense. Sérgio Onofre se orgulha de ter realizado 

uma gestão compartilhada, pautada na troca de informações sempre ouvindo as reais 

necessidades da população em geral. Nesta linha de trabalho foi que pensamos, 

realizamos e transformamos nossos projetos em ações concretas. 

Elegemos os termos “Atitude para Governar” e “Coragem para Transformar”, 

visto que ao longo desses últimos anos vamos concluir nosso mandato entregando 

mais 80 (oitenta) obras aos munícipes. Esperamos continuar trabalhando por 

Arapongas pelos próximos 4 (quatro) anos com o mesmo entusiasmo. 
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2. PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

2.1. SAÚDE 

 

- Construção do CAPS Infantil; 

- Construção da Bebê Clínica Odontológica com Central de Imunização; 

- Construção de novas UBS: Alto da Boa Vista, UBS Ulysses Guimarães e UBS 

Campinho; 

- Adequação do 18h do Palmares com atendimento individualizado do PSF e Pronto 

Atendimento;  

- Construção de pontos de apoio rurais para o atendimento em saúde: Novo Mundo, 

Orle, Dorcelina Folador, Colônia Esperança;                      

- Implantação de uma Unidade de coleta de sangue. 

- Central de Transporte Sanitário 24h, dando mais efetividade aos serviços prestados; 

- Plantão odontológico 24h; 

- Implantação de 3 (três) equipes de atendimento compostas por profissionais de 

saúde para atendimento domiciliar e fornecimento de medicamentos aos pacientes 

acamados, idosos debilitados e deficientes; 

- Implantação de 01 (um) pediatra para cada 5 (cinco) equipes da Estratégia Saúde 

da Família; 

- Ampliação de frota de carros para a Atenção Básica (um carro para cada cinco 

equipes); 

- Implantação da residência multiprofissional com 01 (um) Centro de Educação 

Permanente em Saúde para capacitação dos profissionais de Saúde; 

- Funcionamento das Unidades Básicas no horário ininterrupto e algumas Unidades 

com horário expandido com foco na saúde do trabalhador; 

- Ampliação do ambulatório de diabetes para mais duas regiões (Zona Sul e 

Flamingos); 

- Ampliar a capacidade de realização dos exames do laboratório municipal; 

- Ampliar a capacidade de medicamentos dispensados pelas farmácias dos 18h; 

- Ampliar o horário de atendimento da Farmácia Especializada para 12h; 

- Implantar o serviço de Ultrassonografia no Centro Integrado de Saúde da Mulher – 

CISAM; 
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- Manutenção do atendimento da gestante de alto risco no CISAM; 

- Campanhas para ampliar os atendimentos nas áreas de especialidades com 

demandas mais reprimidas; 

- Ampliar os atendimentos e equipar as clínicas de fisioterapia dos Centros de 

Convivência do Idosos (CCIs); 

- Implantar um serviço de atendimento de saúde mental para o servidor; 

- Implantação do programa Consultório na Rua; 

- Implantação da equipe de saúde prisional; 

- Ampliação dos serviços de atenção básica com equipes de saúde bucal; 

- Implantação de uma equipe de saúde na escola priorizando a saúde mental, bucal e 

nutricional; 

- Implantação de uma plataforma online de gestão participativa na saúde para que a 

população possa participar enviando ideias e sugestões para solucionar as 

necessidades dos bairros onde residem. 
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2.2. EDUCAÇÃO 

 

- Implantação do Projeto “Mova Arapongas”, que tem por objetivo assegurar acesso, 

permanência e aprendizagem ao aluno, ampliando o atendimento ao EJA (Educação 

de Jovens e Adultos), buscando diminuir as taxas de analfabetismo; 

- Ampliar o projeto “Escola Tempo Integral”;  

- Promover Inter Classe da rede Municipal com Previsão no Calendário escolar; 

- Implantar o “Projeto Interdisciplinar Rural”, visando educação no campo com 

visitação monitorada, como meio de desenvolver o aprendizado através de unidades 

didático produtivas; 

- Fortalecer a formação continuada dos professores com oferta aos profissionais da 

educação com curso intensivo de língua inglesa. Por meio de cooperação técnica 

firmado com o IFPR Arapongas, na modalidade EAD; 

- Fortalecer a formação continuada para gestores e profissionais da Educação Infantil 

com cursos direcionados para desenvolvimento de metodologias; 

- Ampliar e melhorar as estruturas físicas das Escolas e CMEIs; 

- Dar sequência ao Cursinho Gratuito Municipal de Arapongas; 

- Implementar, através da qualificação profissional dos nossos professores da rede 

municipal, o Projeto de Inglês para alunos da Rede Municipal, visando seu 

desenvolvimento para segundo ciclo das séries iniciais do Ensino Fundamental; 

- Implementar nas Escolas Municipais a Lousa Digital, através de um aplicativo de 

reconhecimento facial que captará a imagem do aluno, como também será confirmada 

a presença do estudante via aparelho móvel dos pais; 

- Implantar um sistema tecnológico que auxilia na gestão das Escolas e CMEIs, 

visando facilitar o dia a dia do professor e equipe pedagógica, possibilitando a 

elaboração e planejamento on-line de conteúdos; 

- Ampliação dos serviços da rede digital; 

- Manter a aquisição de kits escolares, uniformes e tênis para todos os alunos da rede 

Municipal de Arapongas; 

- Implantar espaços lúdicos de interatividade nas Escolas e CMEIs, como: 

brinquedoteca, biblioteca, pintura lúdica nos pátios, parque infantil e sala multimídia; 

- Montar Laboratórios de Informática (computadores e Internet) nas Escolas e CMEIs; 
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- Cobertura e construção de quadras poliesportivas nas escolas e ampliação com 

áreas livres (playgrounds) nos CMEIs; 

- Ampliar a rede de serviços da “Sala para Robótica” nas escolas, cujo o objetivo é 

instigar o aluno a construir seus próprios conhecimentos; 

- Construir novas unidades de Educação Infantil para o atendimento de faixa etária de 

0 a 5 anos, nas regiões do Conjunto Tropical e Zona Sul; 

- Implementar e melhorar a segurança nas Escolas e CMEIs;  

- Contratar profissionais da área da Educação para suprir a demanda das Escolas e 

CMEIs; 

- Implantação do “Circuito Itinerante de Profissionais Especializados” em parceria com 

a Secretaria Municipal de Saúde a fim de disponibilizar serviços de atendimento 

clínico, como Fonoaudiólogas, Psicólogas, Neuropediatra e Psiquiatra na Rede 

Municipal de Ensino; 

- Implantar Ouvidoria da Educação; 

- Ampliação de vagas na Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do 

Magistério Público Municipal; 

- Dar continuidade à entrega de Kit de Enxoval e Kit de Higiene nos CMEIs; 

- Promover e ampliar as práticas criativas e desportivas que despertam o interesse 

intelectual do aluno; 

- Revitalizar, planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar nas zonas 

urbana e rural; 

- Equipar o laboratório de informática das escolas; 

- Aquisição de novos mobiliários para escolas e CMEIs; 
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2.3. SEGURANÇA PÚBLICA  

 

- Criação do Comitê de Segurança Integrado; 

- Trabalhar com o geoprocessamento, tanto na parte de mapeamento estratégico da 

cidade para redução na criminalidade (drogas), quanto no mapeamento das áreas 

rurais;  

- Desenvolvimento do aplicativo do botão do pânico;  

- Ampliação do serviço do aplicativo 153, que visa a interação da população com a 

Guarda Municipal;  

- Sistema de videomonitoramento inteligente – “Projeto Muralhinha” – continuação 

e ampliação da instalação de câmeras inteligentes em pontos estratégicos do 

município, que fazem a leitura de placas levando esses dados até a central de 

monitoramento e alertando quanto a indicativos de placas que constem com 

indicativos de furto/roubo.  O projeto tem como objetivo final a instalação de 10 (dez) 

pontos no total, sendo que 03 (três) já estão em funcionamento e os pontos foram 

definidos através de uma análise de “cercamento” da cidade, ou seja, principais 

entradas/saídas intermunicipais – incluindo Aricanduva. Dando continuidade ao 

projeto com futura instalação de câmeras voltado para o reconhecimento de pessoas 

(face/rosto) com restrições à Justiça Criminal. Serão instalados em pontos de grande 

circulação de pessoas, como exemplo: área central do município, rodoviária, praças, 

terminal e entre outros. 

- Dar continuidade à ampliação do sistema municipal de videomonitoramento 

integrado, buscando o compartilhamento das imagens do sistema público (onde as 

câmeras são monitoradas por Guardas Municipais) e sistema privado; 

- Ampliação e instalação do monitoramento por câmeras e alarmes em prédios 

públicos; 

- Modernização da frota da Guarda Municipal; 

- Fortalecer a Patrulha Maria da Penha; 

- Reestruturação do Estatuto da Guarda Municipal com foco principal na atualização 

das legislações pertinentes; 

- Sede da Guarda Municipal – buscar recursos para a construção da nova sede; 

- Aumento do efetivo da Guarda Municipal; 
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- Apoiar as forças de segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de 

policiais civis e militares e viaturas junto ao governo do Estado;  

- Implantação do SUSP para Guarda Municipal. O Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP) é um sistema de gestão e funcionamento organizacional, que visa 

integrar os Órgãos de Segurança e inteligência; padronizar informações, estatísticas 

e procedimentos, entre diversas outras medidas, objetivando a integração das forças 

de Segurança Pública do País; 

- Integração e fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança no dia a dia da 

comunidade, trazendo o cidadão a discutir as políticas públicas; de programas como 

Vizinho Solidário, para tratar de medidas onde a população possa contribuir, atuar, e 

controlar a segurança na região onde mora; 

- Dar continuidade à elaboração anual do Plano Municipal de Segurança Pública e 

Trânsito, estabelecendo diretrizes de Segurança Pública Municipal e o planejamento 

estratégico das forças de segurança, trazendo metas, a curto e médio prazo, que 

possam balizar as ações a serem implementadas no ano corrente, ampliando assim 

os níveis de integração (operacional e estratégico) das forças de segurança para que 

possam trabalhar de forma independente, porém, de maneira coordenada e 

harmônica; 

- Reforma combinada com ampliação da Escola Municipal de Educação Militar, 

melhorando a sensação de segurança no bairro beneficiado, tendo em vista a 

presença constante de militares, além de proporcionar às crianças do local a 

oportunidade de convivência com uma cultura de regras e disciplina; 

- Buscar junto com o Governo do Estado apoio para a implantação do Colégio Militar 

de ensino médio. Além da alta qualidade de ensino, as escolas militares são 

conhecidas pela disciplina e regras de comportamento.  
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2.4. TRÂNSITO: 

 

- Dar continuidade aos projetos de educação no trânsito, dando ênfase às ações 

educativas, realizadas anualmente no trabalho em conjunto da Guarda Municipal e 

Polícia Militar. O trabalho inicia-se com a educação dos futuros motoristas, trabalho 

este realizado com as crianças da rede municipal. As crianças passam por aulas 

teóricas e posteriormente passam pela “Minicidade”, construída pelo município na 

sede da 7ª CIPM, onde os alunos interagem diretamente com uma dinâmica simulada 

de trânsito, trazendo aprendizado e promovendo a consciência coletiva;  

- Fortalecer o setor de trânsito para que possamos, preventivamente, diminuir mortes, 

sequelas decorrentes de acidentes e quantidade de infrações; 

- Modernizar os equipamentos das equipes de pintura e sinalização. 
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2.5. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

 

Nossa proposta de trabalho na área da economia, do desenvolvimento e da inovação 

prevê as seguintes ações estratégicas: 

- Programa Andorinha (ave que simboliza metamorfose): a proposta prevê fazer de 

Arapongas um vetor de propulsão para a geração de tecnologia e negócios focados 

na matriz de energia renovável, reutilizando e transformando, para fortalecer nossa 

mesorregião por meio de parcerias público privadas e implantação de um parque 

tecnológico; 

- Programa João de Barro (ave que simboliza o trabalho de construir): a proposta está 

focada em estabelecer marco legal, políticas públicas e ações executivas para 

implantação de espaços de incubadoras e aceleradoras de empresas para interagir 

com a vocação do município e promover a inovação na tecnologia e na modelagem 

dos negócios; 

- Programa Falcão (ave que simboliza a capacidade de gerir e tomar decisões): a 

proposta está focada em desenvolver ações estruturantes e estratégicas no sentido 

de fortalecer os negócios do comércio, serviços, turismo e indústrias em nossa cidade 

por meio de:  

a) centro de negócios destinado a promover encontros de negócios 

periodicamente, de natureza variada, com a finalidade de movimentar os setores 

envolvidos;  

b) criação do porto seco para exportações e importação, considerando 

nossos resultados junto ao mercado internacional; 

c) Fortalecimento do Complexo Industrial Moveleiro “Dr. José Colombino 

Grassano” por meio de políticas públicas e ações estruturantes capazes de 

viabilizar sua evolução para a Manufatura Inteligente – que utiliza a internet das 

coisas, a inteligência artificial e a estrutura da robótica. É a oportunidade do 

surgimento da Indústria 4.0; 

d) Araponga Feliz – Dia de Compras dedicado à indústria criativa, à 

gastronomia e ao comércio local. 

- Programa Cotovia (ave que simboliza a esperança e alegria): ação pautada para 

atender a gestão, a capacitação e a evolução de empresários e trabalhadores que 

almejam empreender uma nova modelagem de atuação no mercado, marcado por 



12 
 

incertezas e transformações, por meio das parcerias com as instituições de ensino 

públicas e privadas. Nessa proposta a tecnologia, a pedagogia, o itinerário de 

formação, a necessidade da formação e os resultados alcançados devem ser 

modelados pelas empresas, trabalhadores e executores dos projetos formativos. 

Nasce a estrutura do Centro de Empreendedorismo, Inovação, Capacitação e 

Negócios – organismo composto por representantes dos setores empresariais, dos 

trabalhadores e das entidades de ensino e formação profissional, que atenderá as 

demandas oriundas de nossos Comitês de Desenvolvimento. 

Para que tais programas tenham êxito, precisamos que Arapongas seja 

apreciada como um ecossistema social, econômico e inovador. Para tanto, vamos 

trabalhar com a integração das cinco regiões que compõe a cidade, observando suas 

peculiaridades, singularidades e vocacionamento, integrando-as em ações orgânicas. 

A estrutura para isso compreende: 

a) Estruturar a atual Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 

para uma Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Inovação e Trabalho; 

b) Criação de comitês executivos das cinco regiões da cidade e do Comitê 

Executivo para Ações de Desenvolvimento e Inovação; 

c) Criação de um centro de inteligência para o desenvolvimento do 

município; 

d) Estabelecer relações internacionais com cidades através de cooperação 

cujo vocacionamento tecnológico, disponibilidade de negócios, capital de 

conhecimento e cultura colaborem com nosso desenvolvimento; 

e) Criação de um Fundo de Desenvolvimento de Arapongas Smart City 

composto para colaborar no financiamento de projetos inovadores e de interesse 

social e sustentável. 
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2.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATENDIMENTO A FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS 

- Construção de sede própria para o CRAS Araucárias; 

- Cursos profissionalizantes itinerantes – carretas itinerantes (cursos na área da 

beleza, culinária e artesanato); 

- Implantação de Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS 

na região da Vila Aparecida; 

- Implantar Programa Municipal de Transferência de Renda; 

- Construção de Centro de Convivência do Idoso na região da Vila Aparecida e outro 

na região do Flamingos; 

- Ampliação das ações dos Jogos dos Idosos de Arapongas - (JIA); 

- Construção e implantação do programa de atendimento intergeracional - PAI, para 

atendimento social e lazer para idosos, crianças e adolescentes na região do Jardim 

San Rafael; 

- Fortalecer os serviços já existentes CRAS, CREAS, Centros de Convivência do 

Idoso, Centro Pop, serviços de atendimento à criança e ao adolescente. 

 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

- Implantação de serviço de acolhimento (abrigo) para mulheres em situação de 

violência; 

- Fortalecer e expandir os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência. 

 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

- Construção de espaço próprio e adequado para atendimento à população em 

situação de rua, buscando promover a sua reinserção familiar e comunitária; 

- Ampliar a articulação com a Saúde e demais Políticas Públicas, em especial com as 

Clínicas de Recuperação de dependentes químicos, de forma a buscar sua reinserção 

na comunidade. 

 

FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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- Apoiar as entidades cadastradas nos respectivos Conselhos Municipais, através do 

cofinanciamento das ações ofertadas, possibilitando a ampliação de número de 

atendidos; 

- Criar e implantar o Conselho Municipal da Mulher; 

- Criar e implantar a Ouvidoria do Idoso (denúncias de maus tratos, negligência entre 

outros); 

- Ampliação dos espaços de atendimento para cadastramento e atualização cadastral 

Programa Bolsa Família e Programa Leite das Crianças. 
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2.7. OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

PAVIMENTAÇÃO: 

- Duplicação da Rua Tico-Tico-Rei; 

- Abertura da Rua Negaça; 

- Duplicação da Avenida Rouxinol entre a Estação Cultural Milene e a Rodoviária; 

- Pavimentação Avenida Rouxinol entre a Colônia Esperança e Aricanduva; 

- Duplicação da Rua Guarani em Aricanduva; 

- Ampliação e alargamento da pista do Aeroporto; 

- Pavimentação parcial da estrada da aliança. 

 

TRANSPOSIÇÕES: 

- Ulysses Guimarães e Santo Antônio; 

- Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte; 

- Centro (Rua Condor) e Jardim Casa Branca (Rua Águias); 

- Jardim Morumbi e Residencial Tozzi. 

 

PROCESSOS EROSIVOS: 

- San Raphael; 

- Columbia (Rua Choca); 

- Parque das Nações; 

- Parque dos Pássaros (Rua Tico-Tico). 

 

URBANIZAÇÕES: 

- Avenida Gaturamo; 

- Praça da Saudade; 

- Prolongamento da ciclovia, no entroncamento da Rua Pavão com a Rua Guaratinga 

até as proximidades da Aramóveis (Parque Industrial II). 

 

REVITALIZAÇÕES: 

- Cemitério. 

 

PLANEJAMENTO URBANO: 
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- Revisão do PLHIS (Plano Local de Habitação e Interesse Social); 

- Plano de Mobilidade Urbana; 

- Plano Diretor; 

- Implantação do Recadastramento Imobiliário (Georreferenciamento); 

- Operacionalização do BIM (Sistema de Gestão de Projetos); 

- Instituto de Planejamento. 

 

PRÉDIOS PÚBLICOS: 

- Reforma do Centro Administrativo; 

- Reforma do Complexo CSU; 

- Reforma do Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin; 

- Reforma do Ginásio de Esportes Matheus Romera; 

- Reforma do Centro de Referência Nutricional de Arapongas – CERENA; 

- Reforma do CISAM. 

 

PROJETOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: 

- Iluminação Pública. 

 

PROJETO DE USINA FOTOVOLTAICA: 

- Energia Fotovoltaica. 
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2.8. SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

 

- Revitalização do Parque dos Pássaros; 

- Implantação do projeto “Viveiro de Pássaros” no Bosque Municipal; 

- Buscar soluções através do Consórcio Intermunicipal para a retirada do Aterro 

Municipal; 

- Implantação do Plano de Arborização Urbana;  

- Implantação da Proteção das nascentes identificadas e georreferenciadas; 

- Continuidade do Projeto Água Limpa em parceria com a Emater; 

- Construção do novo Canil Municipal. 
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2.9. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

- Ampliar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social por meio 

de cestas básica; 

- Ampliar a doação das Cestas Básicas Especiais com complementação de frutas, 

legumes e verduras, carne, ovos e leite que são destinadas às pessoas portadoras de 

HIV em situação de vulnerabilidade social selecionadas e assistidas pelo Centro de 

Testagem e Aconselhamento de Arapongas – CTA, vinculado à Secretaria Municipal 

de Saúde;  

- Continuidade do programa de complementação alimentar de distribuição de leite em 

pó para idosos em situação de vulnerabilidade social; 

- Sequência do programa de distribuição de pães e bebida de soja fabricados no 

Centro de Referência Nutricional de Arapongas – CERENA; 

- Implantação do “Sacolão Municipal”, que tem por objetivo oferecer à população 

alimentação saudável como frutas, verduras e legumes por um valor mais acessível, 

fomentando a agricultura familiar local;  

- Implantação do Programa “Merenda Saudável”, que visa estimular a agroecologia 

com métodos mais sustentáveis de produção através de orientação e incentivo técnico 

para a transformação gradual da agricultura familiar local para produção de produtos 

livres de agrotóxicos; 

- Implantação do projeto “Cozinha Escola do CERENA”: o espaço vai se transformar 

em local de capacitação e geração de renda para famílias em situação de 

vulnerabilidade social que fazem parte do cadastro único, para a capacitação das 

merendeiras responsáveis pela alimentação escolar do município, para as cozinheiras 

que trabalham em instituições beneficentes e, eventualmente, cursos destinados à 

população em geral.  Serão ministrados cursos de culinária, confeitaria, manipulação 

de alimentos e panificação, entre outros; 

- Aquisição de equipamentos de panificação, confeitaria e gastronomia. 
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2.10. ESPORTE 

 

- Implantação do “Centro de Treinamento Integrado”, composto por profissionais para 

auxiliar o atleta de alto rendimento; 

- Conclusão e iluminação da pista de caminhada no Centro Social Urbano; 

- Extensão do projeto “Meu Campinho” para outras regiões do Município; 

- Construção de uma quadra de bocha; 

- Construção de uma piscina no Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira - “Cidade 

da Criança”, no Jardim Interlagos; 

- Disponibilizar estagiários/técnicos nas ATI’S, para orientação das atividades; 

- Desenvolver projetos direcionados ao Paradesporto, que tem como objetivo atender 

pessoas com deficiência física; 

- Implantação de novos eventos esportivos; 

- Construção da quadra de vôlei e futebol de areia na Praça da Saudade (Cemitério). 
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2.11. CULTURA, LAZER E EVENTOS 

 

- Implementação da “biblioteca digital”, para viabilizar o acesso da população ao 

acervo municipal; 

- Revitalização do Mercado Municipal; 

- Incentivo aos artistas locais, através da criação de editais e credenciamentos 

pautados por contrapartidas do município; 

- Revitalização do Centro Cultural, cujo as ações previstas são: a construção do 

“Museu Histórico”, a implementação da “Escola Municipal de Artes” e a ampliação do 

“Anfiteatro Vianinha”; 

- Realização dos eventos tradicionais previstos em calendário; 

- Criação do acervo histórico municipal; 

- Manutenção do patrimônio histórico; 

- Construção da “Concha Acústica”. 

 


