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POR DO SOL - Céu alaranjado chamou a atenção dos moradores e foi causado por uma grande quantidade de nuvens

‘Quando as autoridades liberarem...Vamos 
participar’, garante presidente do Corvo 
sobre participação na Bezinha 2020

No início da tarde desta 
quarta-feira (15), o presidente 
da Federação Paulista de Fu-
tebol, Reinaldo Carneiro Bas-
tos, concedeu entrevista ao 
programa Jogo Aberto (TV 
Bandeirantes), de como serão 
as competições com a pan-
demia do novo coronavírus. 
Perguntado sobre a disputa 
do Paulista - Segunda Divisão 
2020, a popular Bezinha, ele 
disse que o campeonato terá 
normalmente, mesmo alguns 
times desistindo, porém, não 
sabe quando será o início da 
competição.

O presidente da Associa-
ção Atlética Flamengo Gua-
rulhos, Caio Soler, falou sobre: 
“Vamos disputar o campeo-
nato - se ele acontecer, mas 
na minha opinião vai aconte-
cer no segundo semestre, em 
agosto, um campeonato mais 
curto onde estamos vendo 
uma fórmula de disputa com 
os presidentes. Em relação a 
volta aos treinos ainda não 
temos uma situação certa, te-
mos nosso médico do clube, 

estamos em contato direto 
com ele e assim que souber-
mos uma data certa toma-
remos todas as medidas de 
precaução necessárias para 
retornarmos ao trabalho”.

Algumas coisas são cer-
tas para esse ano: Não te-
remos mais rebaixamento 
no campeonato desse ano, 
no conselho arbitral antes 
da paralisação foi definido 
que as equipes que não se 
classificassem para a fase de 
mata-mata do Campeonato 
Paulista - Segunda Divisão, 
cairiam para a Série B2 em 
2021, isso foi abortado pela 
FPF por conta da crise que 
estamos vivendo. A fórmu-
la de disputa será diferen-
te da votada e já divulgada 
pela FPF, uma nova fórmula 
será votada pelos clubes, 
um campeonato mais cur-
to, com menos clubes pois 
alguns devem desistir da 
disputa. Um novo conselho 
técnico com a FPF será reali-
zado para definir a forma de 
disputa desse ano.

ACONTECE

FOTO: CLÁUDIO HERRERA/FLAMENGO GUARULHOS

Domicílio – Sênior” e colocar informações 
como dados pessoais, RG, CPF, foto 3×4 
registrada pelo celular, entre outros dados.

O Bom Sênior é aceito em todas as li-
nhas intermunicipais gerenciadas pela 
EMTU/SP, linhas do Metrô e da CPTM, além 
das linhas municipais em 13 cidades da Re-
gião Metropolitana de São Paulo.

pensas devido à paralisação de serviços 
em estados e municípios por causa da 
pandemia provocada pelo novo coronaví-
rus. Mais de 90 mil pessoas que concor-
rem a bolsas de estudo remanescentes 
do programa encontram-se nessa situa-
ção. O MEC já havia suspendido, por tem-
po indeterminado, o período da lista de 
espera do programa. A lista de espera é 
uma oportunidade para candidatos que 
não foram pré-selecionados na primeira e 
na segunda chamadas conseguirem uma 
bolsa pelo programa.

Por conta do fechamento temporário 
das unidades do Poupatempo, o cartão 
Bom Sênior para idosos acima de 60 anos 
pode ser solicitado por e-mail e será en-
tregue diretamente no endereço onde a 
pessoa reside. A solicitação é bem simples. 
Basta enviar um e-mail para senior@auto-
pass.com.br com o assunto “Entrega em 

A EDP realizou de forma voluntária a 
obra elétrica de implantação dos hospitais 
de campanha de Guarulhos, Mogi das Cru-
zes e ampliação do hospital municipal de 
São José dos Campos. A companhia arcou 
com 100% dos custos da instalação elétrica 
que vai assegurar o fornecimento de ener-
gia a estes locais, que receberão pacientes 
infectados pelo coronavírus. O trabalho foi 
desenvolvido em parceria com as prefeitu-
ras municipais.

Os projetos contaram com a implantação 
de postes e outros equipamentos do siste-

O Ministério da Educação (MEC) infor-
mou nesta quinta-feira (16) que vai lançar 
um novo edital do Programa Universidade 
para Todos (Prouni). Segundo o MEC, as 
90 mil pessoas que estão na lista de espe-
ra e aguardam análise de documentos ou 
que não tiveram a oportunidade de com-
provar informações junto às instituições de 
ensino superior não vão ser prejudicados. 
O Prouni oferece bolsas integrais (100%) e 
parciais (50%) em instituições privadas de 
educação superior. 

As atividades do programa foram sus-

EMTU: idosos podem receber Cartão BOM Sênior em domicílio

EDP realiza obra elétrica dos hospitais de campanha 

Prouni: Ministério da Educação vai lançar edital com novos prazos

ma elétrico, além da substituição da rede 
existente por cabeamentos mais robustos, 
para fornecer energia de forma segura a es-
tes centros de saúde no menor tempo pos-
sível. É importante destacar que EDP atua 
com a priorização do atendimento emer-
gencial a todos os hospitais, centros médi-
cos e postos de saúde, o que permite uma 
rápida resposta por parte da distribuidora. 
“Estamos atuando com força total para ga-
rantir a melhor energia, principalmente para 
quem mais necessita neste momento”, res-
salta Marney Antunes, diretor da EDP.
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Número de mortes por coronavírus sobe para 28Mais de 500 estabelecimentos foram 
fechados  por descumprirem decreto

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mesmo com todos 
os esforços empreendidos pela 
Prefeitura de Guarulhos, com 
diversas ações e medidas contra 
a pandemia do coronavírus, a 
situação continua preocupante 
e a escalada da Covid-19 segue 
acumulando vítimas na cidade. 
A Secretaria de Saúde registrou 
nesta quinta-feira (16) mais sete 
óbitos, totalizando 28 pela do-
ença, enquanto outras 68 mor-
tes seguem em investigação.

Dos novos óbitos registra-
dos, seis são do sexo masculi-
no, com idades entre 49 e 100 
anos, e um do sexo feminino, 
de 76 anos. A cidade também 
registra 2.877 casos suspeitos, 
dos quais 203 foram confirma-
dos, 461 descartados e 2.213 es-
tão sob investigação. Os dados 
são do boletim epidemiológico 
divulgado diariamente.

O secretário da Saúde, José 
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Guarulhos de olho na dengue

Hospital de Campanha

Mário Stranghetti, vem desta-
cando a importância do isola-
mento social e alertando sobre 
o possível aumento do número 
de óbitos em Guarulhos. “Hoje 
foi o segundo dia nesta semana 
em que registramos sete óbitos 
por coronavírus na cidade. La-
mentamos a perda de cada vida 
e continuo pedindo a vocês que 
fiquem em casa. Precisamos 
ganhar tempo para salvar a 
maior quantidade de vidas. E 
isso só será possível se as pesso-
as não ficarem doentes ao mes-
mo tempo”, reforçou.

Durante a live, em redes 
sociais, na noite de ontem, o 
prefeito Guti reforçou a posi-
ção contrária do secretário ante 
qualquer tipo de flexibilização 
do isolamento social, mas disse 
que o assunto será discutido 
na próxima semana. “A gente 
tem todo o lado do comércio 

No Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru) 16 pacientes estão internados, sendo seis na 
UTI – quatro homens, com idades entre 51 e 77 anos, e duas mulheres, de 52 e 74 anos. Os demais 
pacientes estão na enfermaria, sendo cinco do sexo masculino, com idades entre 31 e 58 anos, e 
cinco mulheres entre 41 e 97 anos. Nesta quarta-feira mais uma pessoa que estava internada no 
local com suspeita da doença recebeu alta, um homem de 58 anos.  

Para contribuir com as famílias em situação vulnerável ou que não podem trabalhar por conta 
do isolamento social, fundamental para conter o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Guarulhos 
realizará o Drive-Thru Solidário pelo terceiro fim de semana consecutivo. A ação ocorrerá na tenda 
instalada em frente ao Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro) neste sábado e domingo, 
dias 18 e 19, das 8h às 17h. O objetivo é arrecadar alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. 
Para a doação as pessoas não precisarão sair do carro, sendo recepcionadas por funcionários da 
Prefeitura devidamente protegidos por máscara e luvas.

indústria e de todo mundo que 
quer levar a vida normal. En-
tendemos a economia parada e 
sabemos que é complicado esse 
dilema, mas nós estamos pela 
vida. Vamos torcer pra que pas-
se por isso mais rápido possível 
e também não sabemos como 
o novo ministro vai se portar”, 
disse o prefeito.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Recapeamentos em 38 vias beneficiam população de todas regiões da cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura reali-
za pavimentação, recapeamen-
to e drenagem em diferentes 
pontos da cidade. Só neste ano 
foram concluídas ou estão em 
andamento obras em 38 vias 
de 12 bairros, beneficiando 
pessoas de todas as regiões do 
município. Nesses primeiros 
meses as melhorias estão sen-
do realizadas em bairros como 
Pimentas, Bonsucesso, Água 
Azul, Cumbica, Jardim São 
João, Centro, Parque Primave-
ra, Maia, Jardim Fortaleza, Par-
que Cecap, Jardim Ponte Alta e 
Recreio São Jorge.

A estrada da Água Chata, 
com 6,5 mil m², no Bonsucesso, 
está passando por melhorias 

devido a uma ação conjunta 
envolvendo Prefeitura e Sabesp 
que inclui troca ou colocação 
de tubulação de água, redes 
coletoras de esgoto e ramais de 
água, além do recapeamento. 
Graças à parceria, a avenida 
Odair Santaneli, no Parque Ce-
cap, já foi totalmente recapeada 
e outras vias serão beneficiadas 
em breve, como as avenidas 
Amâncio Gaioli e River (Água 
Chata), as avenidas Paschoal 
Thomeu, Florestan Fernandes, 
José Rangel Filho e a rua Jardel 
Filho (Vila Nova Bonsucesso), 
a rua Teresa Ackel (Jardim Re-
pouso São Francisco), a rua Ja-
cutinga (Pimentas) e a avenida 
Luiz Gonzaga do Nascimento 

(Jardim Ponte Alta).
Por sua vez, a rua dos Esta-

giários, no Parque Primavera, 
recebe obras de pavimentação 
asfáltica, drenagem, guias, sar-
jetas, sarjetão, passeio de con-
creto e acessibilidade, num tre-
cho compreendido entre as ruas 
Ajax e Dolomita. Também a es-
trada dos Veigas, no Recreio São 
Jorge, a pavimentação está sen-
do executada, com a colocação 
de blocos de concreto intertra-
vado, drenagem, guias, sarjetas, 
passeio em concreto e acessibi-
lidade entre a avenida Silvestre 
Pires de Freitas e a rua Santina, 
numa extensão de 903 metros, 
bem como trechos da rua Rio 
Piqueri, no Morro Grande.

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Desde 
a publicação do decreto que 
determina o fechamento de 
locais que possam gerar aglo-
meração, que passou a valer no 
dia 20 de março, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) já autuou e fechou 506 
locais irregulares e recebeu 935 
denúncias de estabelecimentos 
que não estão cumprindo as 
determinações para contenção 
do coronavírus na cidade.

Entre os principais setores 
estão lojas de roupas, de bebi-
das (adegas e bares) e prestado-
res de serviços como academias 
e cabeleireiros. Os bairros com 
maior incidência de denúncias 
são Pimentas, Jardim São João, 
Jardim Bela Vista e Macedo.

Na quarta-feira (15), foram 
fiscalizados 53 estabelecimen-
tos que tinham sido alvo de 
denúncias, sendo que 13 deles 

já se encontravam fechados, 
outros 23 estavam abertos por 
exercerem atividades permiti-
das e 17 foram autuados e fe-
chados.

No dia 20 de março pas-
sou a valer a determinação de 
suspensão de fechamento pelo 
prazo de 30 dias de todas as 
casas noturnas, motéis, bares 
e demais estabelecimentos de-
dicados à realização de festas 
e eventos públicos ou privados. 
A medida foi tomada como pre-
venção à disseminação do coro-
navírus. Outros locais que ge-
rem aglomeração, como igrejas 
e shoppings, também devem.

Para denunciar estabeleci-
mentos que não estão acatando 
as determinações, basta ligar 
para a Guarda Civil Municipal 
(GCM) no número 153, ou na 
SDU pelos telefones 2453-6700 
/ 6701 / 6705.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Prefeitura recebe novo posto da GCM no Bosque Maia Guarda Civil apreende três adolescentes 
por tráfico de entorpecentes no Pimentas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A empresa 
MRV Engenharia entregou 
ontem à prefeitura o mais 
novo posto da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Gua-
rulhos. Sem custo para a 
administração municipal, 
o equipamento possui 120 
m² e fica na área central do 
principal parque da cidade, 
o Bosque Maia, na avenida 
Paulo Faccini.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na tarde desta 
quarta-feira (15) a Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos, por meio da Inspetoria de 
Patrulhamento Tático (Romu), 
apreendeu três adolescentes na 
prática de tráfico de drogas na 
rua Edmar Carlos da Silva, re-
gião do Pimentas.

Os agentes efetuavam o pa-
trulhamento preventivo com 
motocicletas pelo bairro quando 
visualizaram a movimentação 
e a prática criminal. Em poder 
dos adolescentes foi encontrada 

uma sacola contendo substân-
cias, aparentemente entorpecen-
tes, e R$ 50. Diante dos fatos, os 
adolescentes foram apresenta-
dos à autoridade de plantão no 
4º Distrito Policial, que requisi-
tou exame pericial para as subs-
tâncias, cujo resultado acusou 
positivo para 41 embalagens 
contendo cocaína. Na sequência, 
foi lavrado boletim de ocorrên-
cia de ato infracional análogo ao 
tráfico de entorpecentes, perma-
necendo os adolescentes sob a 
tutela da Justiça.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

A doação do equipamen-
to pela empresa foi inter-
mediada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(SDU). O projeto e a execu-
ção da obra foram resulta-
do de um esforço conjunto 
de vários setores do poder 
público, como a Progua-
ru e a Secretaria de Obras, 
que elaboraram o projeto; 
a Secretaria de Assuntos 

para Segurança Pública, 
que orientou a construção 
da forma que atendesse às 
necessidades dos profissio-
nais; e a Secretaria de Meio 
Ambiente, que definiu o 
local para abrigar o posto 
dentro do bosque. 

O secretário de Desen-
volvimento Urbano, Jorge 
Taiar, disse estar satisfeito 
com o resultado. “O prefeito 
estava preocupado com as 
antigas instalações da GCM 
e também com a segurança 
do público dentro e fora do 
parque. Esse posto foi cons-
truído numa área central do 
bosque, entre os portões de 
entrada e saída do público, e 
está dentro do formato que 
a GCM precisava”, afirmou.

No local funcionará uma 
subinspetoria, ligada à Ins-
petoria de Área Centro da 
GCM, com serviço 24 horas 
por dia. Serão 30 guardas 
no local e três motos para 
patrulhamento.

FOTO: MARCIO LINO
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Prefeitura recebe doações de alimentos e produtos de limpeza Mais comunidades são beneficiadas 
pelo Programa Máscaras pela Vida 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura rece-
beu ontem duas doações: 204 
cestas (sendo 102 de alimentos 
e 102 de produtos de higiene 
pessoal) de funcionários da Se-
cretaria Municipal de Obras e 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O programa 
Máscaras pela Vida, da pre-
feitura, já distribuiu mais 
de dois mil kits contendo 
duas máscaras de tecido, 
um sabonete e um panfle-
to informativo com orien-
tações sobre a prevenção 
ao novo coronavírus em 
comunidades como Vila 
Flora, Santa Rita, Recreio 
São Jorge e Nova Conquis-
ta. Nesta quinta-feira (16) 
foram entregues mais kits 
em comunidades do Parque 
Alvorada, da Vila Paraíso e 
de parte do Jardim Ansalca.

As distribuições estão 
sendo realizadas por equi-
pes das secretarias de Habi-
tação e de Desenvolvimento 
e Assistência Social, além 

6.852 caixas de cereal infantil 
Milinutri, da empresa Danone, 
através da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social. As 
entregas foram feitas à Assis-
tência Social do município.

As doações serão repassa-
das às 11 unidades do Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) e também às três 
do Centro de Referência Espe-
cializado da Assistência So-
cial (Creas), que distribuirão 
às famílias em vulnerabilida-
de social, incluindo aquelas 
que não estão podendo traba-
lhar por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

O secretário de Assistência 
Social de Guarulhos, Alex Vi-
terale, comentou as atitudes. 
“Agradeço aos funcionários que 
arrecadaram valores para com-

prar cestas básicas e de higiene. 
Elas serão entregues e distri-
buídas às famílias que vivem 
em extrema vulnerabilidade 
social, sempre acompanhadas 
pelos Cras ou Creas. Agradeço 
também à Danone pelos cere-
ais infantis doados, que serão 
destinados às crianças em ex-
trema vulnerabilidade social e 
irão colaborar na melhora da 
saúde infantil, equilibrando 
outras vitaminas que por vezes 
possam não ter. Agradeço ain-
da a parceria e a sensibilidade 
da Secretaria de Assistência So-
cial do Estado, que destinou ao 
nosso município essa quantida-
de. Isso é de grande valia para 
nós e será importante para 
equilibrar a alimentação e ga-
rantir saúde a essas crianças”, 
afirmou o gestor.

da Coordenadoria da Defesa 
Civil, na medida em que os 
insumos (tecidos, elásticos, 
linha) são doados e as más-
caras ficam prontas. Elas 
estão sendo confeccionadas 
por funcionários da Assis-
tência Social e também por 
costureiras voluntárias que 
estão trabalhando em suas 
próprias casas.

O programa prosseguirá 
enquanto durar a pandemia 
e, para isso, são necessárias 
doações principalmente de 
elástico, além de tecidos, re-
talhos e linhas. Os materiais 
podem ser entregues na sede 
da Assistência Social (aveni-
da Guarulhos, 2.200 - Vila 
Augusta), de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Pandemia desperta solidariedade em guarulhenses 
MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Nem só 
de caos vive a pandemia de 
coronavírus. O momento tam-
bém despertou a solidariedade 
nas pessoas, que começaram a 
ajudar o próximo e promovem 
cada vez mais ações sociais. 
Em Guarulhos dois projetos se 
destacam, o Las Quentinhas, 

que entrega marmitas e kit de 
higiene aos moradores em si-
tuação de rua, e uma ação no 
Bom Clima, que distribui cesta 
básica com o lema “Nosso pou-
quinho junto faz a diferença”. 
No próximo sábado (18) tam-
bém acontecerá um Drive-
-thru Solidário em Cumbica, 

Las Quentinhas
Desde 2017 o projeto Las 

Quentinhas entrega marmi-
tas aos moradores em situa-
ção de rua de Guarulhos. Com 
a pandemia, além da refeição 
são entregues kits de higiene 
e água. São ajudadas cerca 
de 100 pessoas por semana 
na região central da cidade, 
nas praças Getúlio Vergas, IV 
Centenário e próximo ao via-
duto Cidade de Guarulhos.

“Percebi que as pessoas es-
tão mais engajadas com a pan-
demia. Sempre recebemos do-
ações, mas no último mês as 
pessoas estão mais sensibiliza-
das e pensando no próximo”, 
contou Aline Oliveira Silveira, 
idealizadora do projeto. 

realizado por uma igreja.
Em um mês de atividade, 

o Nosso Pouquinho Juntos 
(@nossopouquinhojuntos) já 
distribuiu 350 cestas básicas 
aos necessitados de Guaru-
lhos, Franco da Rocha e São 
Paulo. Os auxiliados moram 
na região do Pimentas, Bon-
sucesso, Cocaia, Bom Clima, 
Jardim Fortaleza, Jardim So-
berana e Itaim Paulista.

Para receber o auxílio 
é necessário enviar uma 
mensagem para o WhatsA-
pp 99866-9871 informando 
nome, endereço e quantas 
pessoas moram na mesma 
casa. As cestas são entregues 
aos domingos, no bom Clima, 
em um horário pré-determi-
nado pelos organizadores.

É possível realizar doação 
do alimento, produtos de higie-
ne e de limpeza no local, locali-
zado na rua Anori 153, ou em 
dinheiro. “No sábado (11), foi 
realizada uma feijoada benefi-
cente para arrecadar fundos, e 
no dia seguinte conseguimos 
distribuir mais 80 cestas”, con-
tou Natali Correia, coordenado-
ra do projeto. As feijoadas são 
vendidas por R$ 25 no dinheiro 
e R$ 30 no cartão, e voluntários 
da ação realizam o delivery.

Drive Thru Social 
A Igreja Comunidade Batista Internacional irá realizar o pri-

meiro Drive-thru Social para arrecadar doações, que serão dis-
tribuídas para famílias mais necessitadas da região. A ação irá 
acontecer na rua Petrolândia, 249 – Cumbica, a partir das 15h. 
A expectativa dos organizadores é de arrecadar três toneladas 
de mantimentos. Sem sair do carro, o colaborador pode doar 
alimentos básicos, como arroz, feijão, açúcar, óleo, café; itens 
de higiene, como escova de dente, papel higiênico e sabonete; e 
produtos de limpeza, entre sabão em pedra e detergente.

O grupo, fundado por 
duas professoras, está focado 
em arrecadar álcool gel, sabo-
nete, papel higiênico, água e 
máscaras, que serão entre-
gues junto aos alimentos. 

É possível ajudar por 
meio da vaquinha on-line 
(https://abacashi.com/p/e-
quem-nao-tem-casa), ou por 
doação de mantimentos. 
Basta mandar uma men-
sagem para o WhatsApp 
95254-4490/97053-1056 para 
combinar a entrega ou a re-
tirada da doação com as or-
ganizadoras. A ação também 
possui uma página no Face-
book, no endereço facebook.
com/Lasquentinhas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Bolsonaro: selamos um ciclo na Saúde; Mandetta se prontificou a uma transição

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou oficial-
mente ontem, em pronuncia-
mento, a demissão do ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta. Em uma conversa de 30 
minutos, Bolsonaro disse que 
chegou a um “divórcio consen-
sual” e que também falaram da 
situação da pandemia do novo 

coronavírus no país.
“(Foi) uma conversa bas-

tante produtiva, muito cordial, 
onde nós selamos um ciclo do 
Ministério da Saúde. Ele (Man-
detta) se prontificou a partici-
par de uma transição mais 
tranquila possível com maior 
riqueza de detalhes que se pos-
sa oferecer”, declarou.

A saída de Mandetta ocor-
re após semanas de divergên-
cias entre o presidente e ele. 
Nos últimos dias, Bolsonaro 
e seu auxiliar mediam forças 
com críticas e gestos públicos. 
As recomendações sobre o 
isolamento social e a indica-
ção de uso da cloroquina no 
tratamento de pacientes com 
covid-19 são as principais de-
savenças entre os dois.

Pelo Twitter, Mandetta já 
havia anunciado a decisão 
do mandatário de demiti-lo. 
“Acabo de ouvir do presidente 
Jair Bolsonaro o aviso da mi-
nha demissão do Ministério 
da Saúde”, disse. O agora ex-
-ministro também agradeceu 
sua equipe e a sua passagem 
pelo Ministério. Em coletiva 
de imprensa, na sede da pasta, 
Mandetta reforçou sua defesa 
pela “ciência”.

Mandetta: Não tenham medo, não façam 
um milímetro do que não deveriam fazer

Em um discurso emocionado, Luiz Henrique Mandetta 
se despediu do Ministério da Saúde. Recebido por aplausos 
de servidores da pasta, Mandetta fez um agradecimento a 
uma série de parceiros de trabalho no ministério, citando 
nome a nome o trabalho desempenhado.

Aos funcionários do Ministério da Saúde, deu um reca-
do direto: “Não tenham medo, não façam um milímetro do 
que acham que não deveriam fazer”, afirmou. “Tenho a mais 
absoluta certeza que nós fizemos o bom combate até aqui. 
Vocês sabem que ministros passam, o que fica é o trabalho 
do servidor do Ministério da Saúde do Brasil”.

Anteriormente, Mandetta sinalizou que, se deixasse o car-
go, a sua equipe iria embora junto. Hoje, no entanto, ele orien-
tou a todos que continuem na pasta se forem solicitados. “Fa-
çam o possível para ajudar, é minha última ordem”, orientou.

Mandetta ainda agradecia ao trabalho da imprensa na 
cobertura da pandemia do coronavírus, quando o presidente 
Jair Bolsonaro deu início ao seu discurso no Palácio do Pla-
nalto, para anunciar a chegada do novo ministro, o oncolo-
gista Nelson Teich.

“Não posso medir o tamanho do meu agradecimento 
pelo que aprendi com vocês. Saio daqui com uma experiên-
cia simplesmente fantástica”, disse Mandetta, que citou Raul 
Seixas para mencionar sempre esteve aberto a mudar de opi-
nião, quando esta mudança estava cercada de embasamento 
técnico e científico. “Quantas vezes mudei de posição porque 
tinha que mudar de opinião. Eu prefiro ser essa metamor-
fose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo”.

Mandetta disse, ainda, que deixa o ministério “com gra-
tidão ao presidente” e que sabe deixar para trás a melhor 
equipe. Ele afirmou que teve uma conversa “amistosa” com 
Bolsonaro na tarde de hoje, mas que o presidente precisava 
formar uma equipe com “outro olhar”. O ex-ministro também 
disse que deseja boa sorte ao novo ministro. “Trabalhem para 
o próximo ministro como vocês trabalhavam para mim”, dis-
se ex-ministro, ao minimizar o impacto de sua saída.

“Não vai ser esse problema (sua demissão), que é insig-
nificante. Isso não tem mais significado que uma defesa in-
transigente da vida, do SUS e da ciência. Fiquem nesses três 
pilares. A ciência é a luz, o iluminismo. É através dela que 
nós vamos sair. Que essa transição seja suave, profícua e que 
tenhamos um bom resultado ao término disso tudo”.

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Nelson Teich diz que saúde e economia não competem entre si
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Escolhido para 
assumir o Ministério da Saúde, 
o oncologista Nelson Teich afir-
mou ontem que não pretende 
fazer qualquer mudança brusca 
na política da pasta, mas defen-
deu o entendimento entre as 
áreas de saúde e da economia 
sobre a melhor estratégia de 
combate à crise do coronavírus 
no país. Em declaração no Palá-
cio do Planalto, ele disse haver 
um “alinhamento completo” 
com o presidente Jair Bolsona-
ro, que instantes antes o anun-
ciara como novo ministro. “Saú-
de e economia: as duas coisas 
não competem entre si. Quando 

polariza começa a tratar pessoas 
versus dinheiro, o bem versus 
mal, emprego versus pessoas 
doentes”, afirmou Teich.

Em um pronunciamento à 
imprensa, no qual repórteres 
não puderam fazer perguntas, 
o novo ministro defendeu um 
amplo programa de testagem 
no País, bem como pesquisa 
com medicamentos e vacinas. 
“Tudo será forma técnica e cien-
tífica”. “Sobre distanciamen-
to e isolamento. Não haverá 
qualquer definição brusca ou 
radical do que vai acontecer”, 
afirmou. “O que é fundamental 
hoje é termos cada vez mais in-

formação antes de uma decisão 
tomada”.

Segundo Teich, quando 
mais se entender a doença 
mais rápido poderá se tomar 
decisões como a de flexibilizar 
políticas de isolamento social. 
“As pessoas vão ter muita difi-
culdade de se isolar”. 

Teich se reuniu com o pre-
sidente pela manhã, quando, 
segundo interlocutores do pre-
sidente, causou boa impressão. 
O médico foi consultor da área 
de saúde na campanha de Jair 
Bolsonaro, em 2018, e é funda-
dor do Instituto COI, que reali-
za pesquisas sobre câncer.

Presidente sanciona lei que libera telemedicina, mas veta receitas virtuais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou a 
lei que autoriza o uso da cha-
mada telemedicina enquanto 
durar a crise provocada pelo 
novo coronavírus, mas vetou 
a validade das receitas médi-
cas emitidas por meio virtual 
durante as consultas feitas a 
distância, alegando riscos de 
“fácil adulteração”. Bolsonaro 
também barrou a ampliação 
desse modo de atendimento 
após o fim da pandemia, o 

que, segundo o texto original, 
deveria ser regulamentado 
pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM).

O projeto que deu origem 
à lei foi aprovado pelo Con-
gresso no fim de março, com 
o objetivo de desafogar hos-
pitais e centros de saúde ao 
permitir o atendimento remo-
to de pacientes, por meio de 
recursos tecnológicos, como 
videoconferências. O texto 
sancionado está no Diário 

Oficial da União (DOU) desta 
quinta-feira.

Na prática, a telemedi-
cina já está em uso no País 
desde março, quando o CFM 
liberou esse modo de atendi-
mento por causa do avanço 
do novo coronavírus. Ainda 
em março, o Ministério da 
Saúde publicou portaria para 
regulamentar atendimentos 
médicos a distância excepcio-
nalmente durante o período 
da pandemia.

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO
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O Relatório da Administração e de 
Sustentabilidade de 2019 da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb) está de cara 
nova e mostra, de modo objetivo, os resultados 
obtidos para a melhoria da qualidade ambiental e 
saúde da população no Estado. Como ressalta o 
presidente do Conselho de Administração, Cláudio 
Carvalho, na publicação, “conseguimos, graças a 
todo corpo profissional da Cetesb, atingir um dos 
melhores resultados nos últimos 50 anos”. Entre 
os dados destacados e apresentados logo no início 
da publicação, relativos ao ano passado, estão as 
171 licenças emitidas a grandes empreendimentos, 
sujeitos à avaliação de impacto ambiental, que, entre 
outros, geraram R$ 13 bilhões de investimentos para 
o Estado, assim como a sensível melhora no tempo 
de atendimento às solicitações de licenças ambientais 
ordinárias, com uma média de 67 dias.

Desde o começo de abril, a distribuidora de energia 
Enel está oferecendo o serviço de autoleitura do medidor 
de energia para os clientes residenciais e pequenos 
comércios. O serviço, que estará disponível durante o 
período do coronavírus, permite que o próprio consumidor 
informe a distribuidora o consumo de energia exibido no 
seu medidor por meio de uma foto. O consumidor que optar 
por este serviço deve fotografar os números que aparecem 
no medidor e enviar para um dos canais da distribuidora. 
Porém, deve verificar em sua última conta a data prevista 
para a leitura do próximo mês, que será o prazo limite para 
envio da foto. A mesma poderá ser tirada até dois dias 
antes da data de leitura. “A medida evita que o consumidor 
tenha que se sujeitar a cobrança de seu consumo mensal 
pela média dos últimos meses caso não seja possível 
a leitura presencial devido a redução de funcionários 
pela distribuidora em tempos de pandemia “, afirma o 
Secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.

ANOTE

As situações delicadas proporcionam 
importantes ensinamentos; estes, por sua vez, 
representam o nosso enriquecimento evolutivo

Nós vivemos tempos delicados, 
que exigem a constante busca pela 
paz interior. Experimentamos mo-
mentos que nos conduzem facilmen-
te à profunda reflexão no tocante ao 
que nos falta ou quanto ao que não 
somos capazes de aceitar. A tendên-
cia é nós relacionarmos os pontos 
obscuros de nossa jornada, os quais, 
muitas vezes, só existem na nossa 
mente. Porém, nestes dias de confi-
namento e introspecção, parecem re-

presentar verdades absolutas. O que 
fazer nas horas mais difíceis? 

Quando nós estamos desanima-
dos é comum o desejo de jogarmos 
tudo para o alto, buscando novos 
horizontes e, se possível, reiniciar-
mos a experiência terrena. Alguns 
poderiam até desejar a improvável 
solução de evaporarem, como que 
tocados por mágica. Em condições 
normais de tempo e temperatura, 
isso não ocorre. Assim, nós devemos 
encontrar soluções mais sólidas. 

Existe sempre uma excelente ra-
zão para nós estarmos aqui. A nossa 

presença, portanto, é fundamental 
na ordem geral do Universo.  A saída 
para todo e qualquer problema exis-
te, isto é certo. Nós já compreende-
mos a verdade de que não enfrenta-
mos nenhuma situação que não nos 
traga ao menos um ensinamento e, 
principalmente, que nos enriqueça 
com a experiência de sua superação. 

Diante do obstáculo, a ordem é ja-
mais desistir! As pedras no caminho 
devem ser enfrentadas com toda a co-
ragem e plena determinação. Não te-
nhamos medo! Acreditemos no nosso 
potencial infinito e na imensurável 
força espiritual. Só a resistência pode 
nos acrescentar musculatura. A cha-
mada zona de conforto não concede 
sequer um milímetro na escala evolu-
tiva da Eternidade. Há pessoas que vi-
vem simplesmente gastando o tempo 
– o maior e mais precioso de todos os 
bens. Contudo, não haverá reposição 
para o que for desperdiçado.

Desanimou? Então, 1) não tome 
nenhuma decisão neste momento; 
2) consulte a voz da sua consciên-
cia, ore; 3) respire profundamente 
e beba ao menos 1,5 litro de água 
por dia; 4) lembre-se das ocasiões 
passadas nas quais você teve atua-
ção brilhante; 5) levante a cabeça e 
os braços, e olhe para o alto; 6) diga 
“Eu posso fazer melhor; eu estou 
reagindo”; 7) observe: há situações 
nas quais talvez você possa esten-
der as mãos; e 8) siga o caminho do 
amor. O seu destino é vencer! 

Jamais abandone os seus objeti-
vos. Quem deseja obter resultados 
expressivos precisa, antes, encontrar 
a sagrada paciência. Há tempo para 
tudo. Siga o que diz o seu coração. 
Como um rio, a vida segue o seu cur-
so natural. Juntos, todos nós supera-
remos esta extraordinária etapa na 
História da Humanidade. 

Os obstáculos existem 
para ser superados

57 anos, é jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
coach e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; autor do livro 
“Dia após Dia, Disciplina e Gratidão”

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA
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Cozinhando virtualmente!

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Fala galera! Neste pe-
ríodo que estamos vivendo, com todos 
dentro de casa para conter esta pande-
mia, as redes sociais são o melhor jeito 
para conversas entre amigos, familiares 
e para aprender novas, e aprimorar as ve-
lhas, habilidades tipo COZINHAR!

E já que o isolamento social é im-
portantíssimo, separei para você, leitor 
da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana e da coluna NA 
BRASA COM SERGINHO FREITAS, os 
principais perfis brasileiros no Instagram 
que sigo, aprendo e curto meu tempo li-
vre! Um abração e até semana que vem!

instagram.com/jimmy.ogro –instagram.com/jimmy.ogro – Na 
boa, o OGRO da Ana Maria Braga é o 
cozinheiro mais completo que conheci 
e trabalhei. De uma humildade fora do 
normal ele adora ensinar seus pratos, des-
complicando e desgourmetizando quase 
tudo. RECOMENDO acionarem o sini-
nho de notificação das publicações dele!

instagram.com/netaobombeef –instagram.com/netaobombeef – As-
sador de carnes e açougueiro. O cara 
manja muito e ensina várias receitas fá-
ceis de fazer em seu insta e no seu canal 
do Youtube que tem muitos seguidores. 

instagram.com/cadugallucci - instagram.com/cadugallucci - Chef 
de cozinha especializado em defumação 
de carnes e comida italiana. Sempre com 
novidades o chef costuma fazer lives en-
sinando receitas e dando dicas de livros.

instagram.com/rodrigomocoto – instagram.com/rodrigomocoto – Um 
dos principais chefs de cozinha. Para 
quem já teve o prazer de conhecer seu 
restaurante, o Mocotó, sabe do que estou 
FOTO: DIVULGAÇÃO

falando. Costuma participar de lives com 
vários cozinheiros famosos e dá ótimas 
dicas e receitas exclusivas e fáceis. 

instagram.com/gastronomiasocia –instagram.com/gastronomiasocia –br 
- O perfil “guarulhense” que eu mais gos-
to de divulgar. O projeto traz toda sema-
na receitas simples, de preparos fáceis e 
que em breve terão algumas videoaulas.

instagram.com/gastroguarulhos –instagram.com/gastroguarulhos – 
Outro perfil guarulhense que adoro 
acompanhar. Dicas de restaurantes e ba-
res toda semana. E nesta quarentena as 
publicações enchem a boca de saliva.

instagram.com/allancredendio –instagram.com/allancredendio – Ou-
tro cozinheiro, como ele gosta de ser 
chamado, que me espelho. O cara man-
ja demais de gastronomia. Já trabalhou 
com os principais chefs e as publicações 
costumam dar vontade de aprender cada 
vez mais. 

instagram.com/brogui – instagram.com/brogui – O mais an-
tigos “cozinheiro virtual” que sigo. Tem 
mais de 300 mil seguidores no Insta e 
seu canal de youtube a impressionante 
marca de mais de 3 milhões de inscri-
tos. Recomendo assistir dos mais antigos 
para os novos. 

instagram.com/carlos.tossi –instagram.com/carlos.tossi – O “car-
rasco” dos churrasqueiros e ex-jurado do 
programa BBQ Brasil do SBT adora ensi-
nar seus truques em lives e publicações 
de fácil entendimento. Ele está montan-
do um novo canal no youtube promete, 
além de continuar ensinando, materiais 
para quem quer empreender na gastro-
nomia.
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ÁRIES: Precisará ter uma forte e fundamental habilidade 
para lidar com coisas muito distintas daquilo que você 
imagina ser um comportamento ideal. 

TOURO: Com algumas tristezas você irá ter que lidar de 
forma mais branda, sendo assim tudo mudar de acordo 
com o seu comportamento. 

GÊMEOS: Aquilo que lhe prejudicava tanto já não irá 
mais fazer mal para você neste momento de grande 
superação. 

CÂNCER: Muita coisa irá acontecer neste dia, porém tudo 
dependerá das suas ações para que evolua com grande 
credibilidade. 

LEÃO: Em alguns momentos você poderá verificar uma 
forte influência naquilo que você julgava ser o ideal em 
um momento tão especial.

VIRGEM: Você conseguirá agir de uma forma muito mais 
ativo nesta sua jornada especial para o crescimento. Com 
bastante vigor você poderá chegar naquilo que pretende.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

ABN
CONTINUO

PIANISTA
ESTATUIR
RURACE
AMARILIS
DOGCAT

GENERORA
AMABIS
RASPAIO

MANDELAS
MTLASTA

TEORMOI
AMOSTRA

A

Em que
não há in-
terrupção

Meu, em
francês

Corrida,
em inglês

Hot (?),
cachorro-

quente

Técnica
de desci-

da de
paredões

Não fazer
o (?): não

ser do
agrado

Qualquer
entidade
do Can-
domblé

Sigla
oficial da
África do

Sul

Linguiça
de

feijoadas

Veste
feminina
de vários
tamanhos

Começar,
em inglês

Nelson
(?): lutou
contra o

apartheid

Grito de
lutas

marciais
Santa

(abrev.)

Estátua
da ilha de
Páscoa

Dosagem
de álcool

nos
drinques

Programa 
jornalísti-

co
Aparar as

(?):
superar

pequenas 
diferenças

Identifica
chamadas
Desenho
na pele

Ácido (?), líquido muito
reativo e
oxidante
(Quím.)

Comum;
habitual

Aromatizante de
licores

Teatro e atração
turística de Curitiba

O que
toca piano
Estabele-
cer por lei

Flor orna-
mental 
de um

vermelho
brilhante,
originária
da Ásia

Pedido de
shows
Árvore

europeia

Petisco oferecido
pelas degustadoras
no supermercado

Agnaldo
Timóteo,
cantor

brasileiro
(?) 

Lessa,
diretora
teatral

3/dog — mon. 4/moai — race. 5/álamo — start. 8/estatuir.

LIBRA: Terá uma maior capacidade para efetivar tudo o 
que acontece nesta sua jornada mais interessante. Coisas 
boas do seu planeta regente irão ajudar você.

ESCORPIÃO: Caso você venha a intuir de uma maneira 
mais eficiente conseguirá chegar aonde você tanto quer. 
As pessoas que você conhece estarão mais distantes.

SAGITÁRIO: Se sentirá um pouco mais fraco neste dia, 
mas não se deixe influenciar por qualquer coisa. É impor-
tante que você alcance os níveis de concentração. 

CAPRICÓRNIO: Tende a não ser uma pessoa tão exage-
rada, tudo indica que você conseguirá alcançar o sucesso 
esperado para seguir em frente. 

AQUÁRIO: Recairá sobre uma reflexão um tanto quanto 
mais obscura do que você pode realmente imaginar 
nesta jornada. 

PEIXES: Galgará alguns patamares diferenciados e 
assim tudo pode ocorrer de forma bem mais leve do que 
imaginava.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante o perío-
do de distanciamento social, 
a prefeitura disponibiliza de 
forma digital parte do acervo 
artístico da Secretaria de Cul-
tura. A iniciativa, que integra 
o projeto Pinacoteca Virtual, 
tem por objetivo disponibilizar 
o acervo para que as obras e 
seus artistas possam chegar ao 
maior número de pessoas.

O conteúdo encontra-se 
disponível no portal da pre-
feitura, no endereço https://
www.guarulhos.sp.gov.br/pi-
nacoteca-virtual. Administra-
das pela seção técnica de Artes 
Visuais, as obras fazem parte 
do conjunto de exposições que 
acontecem em espaços públi-
cos da cidade, como o Centro 
Municipal de Educação Ada-
mastor, a Biblioteca Monteiro 
Lobato e o Centro Permanen-
te de Exposições de Arte Prof. 
José Ismael, entre outros.

“Disponibilizar as obras de 
modo digital é a primeira parte 
de um processo de construção 
da Pinacoteca Virtual. Opta-
mos por antecipar sua divul-
gação para que ela pudesse se 
somar a outras iniciativas da 
Prefeitura de Guarulhos para 
proteger os munícipes e com-

Prefeitura disponibiliza acesso digital a obras 
do acervo de artes visuais do município

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

bater o coronavírus”, explica 
Vitor Souza, secretário de Cul-
tura. Como forma alternativa 
para que as famílias possam 
usufruir da arte e da cultura 
de modo seguro, Souza pontua 
que a página será atualizada se-
manalmente com novas obras.

O acervo de arte da Secre-
taria de Cultura passou a ser 
constituído em 2004, sendo a 
pintura Consciência Negra, do 
artista Cláudio Donato, a pri-
meira obra a compor o portfó-
lio oficial. “Ao longo dos anos 
o acervo cresceu de forma ex-
ponencial, chegando atualmen-
te a mais de 1.200 obras que 
abrangem as mais diversas es-
colas, técnicas e estilos, adqui-
ridas tanto por doações como 

pela aquisição por prêmio no 
Salão Nacional”, explica Adria-
na Lins, responsável pela seção 
técnica de Artes Visuais.

Além da pintura Padre 
Bento, da artista plástica Tar-
sila do Amaral (1886-1973), 
o acervo também conta com 
obras de nomes de destaque 
no cenário artístico nacional, 
como Waldomiro de Deus, 
Luise Weiss e Maria Bonomi. 
Importante também no pro-
cesso da constituição do acer-
vo é a participação de artistas 
locais com obras que revelam 
a sua qualidade, como Iesus 
Silveira e o fotógrafo João Ma-
chado. Para saber mais acesse 
https://www.guarulhos.sp.gov.
br/pinacoteca-virtual.
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CLASSIFICADOS

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

Siga-nos no
@fmetropolitana_

Cantoria e barulho levam a conflitos em condomínio na quarentena
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Brincadeiras para 
entreter as crianças e os pets. La-
res transformados em escritórios 
e academias de ginástica. Uma 
música para animar ou um exer-
cício para desestressar. Várias 
são as alternativas para preen-
cher o tempo durante a quaren-
tena do novo coronavírus. Com 
tanta gente em casa ao mesmo 
tempo, é normal que os ruídos 
aumentem, ou pelo menos a 
percepção sobre eles. Relatos de 
conflitos na vida em condomínio 
aumentam nesse período e, para 
evitá-los, moradores precisam 
praticar a empatia e o bom senso.

As apresentações musicais 
nas varandas, por exemplo, ini-
ciadas na Itália e que emociona-
ram o mundo, dividem opinião 
quando as notas musicais estão a 
apenas alguns metros de distân-
cia. No prédio onde mora o pu-

blicitário Paulo César Silva, de 28 
anos, no centro de São Paulo, um 
vizinho tem feito a alegria de ou-
tros moradores com o seu saxofo-
ne em alguns fins de tarde. O si-
lêncio não habitual do trânsito é 
embalado pelo som desse artista 
desconhecido, mas já adorado. “É 
um momento legal. A pessoa fica 
tocando músicas bem populares, 
brasileiras”, agrada-se Paulo, que 
diz ainda que a atitude já virou 
até o assunto no grupo de What-
sApp do condomínio.

A pesquisadora Larissa Bery, 
de 37 anos, não teve a mesma 
aceitação e precisou até acionar 
a polícia. Durante os panelaços 
em protesto ao presidente Jair 
Bolsonaro, ela e o companheiro, 
o cineasta Alexandre Borges, de 
35 anos, aproveitavam para tocar 
trompete e agogô por alguns mi-
nutos na janela. Mas decidiram 

parar após um vizinho ter perdi-
do o controle. Além de ameaças, 
o homem chegou a “esmurrar” a 
porta do casal, segundo Larissa. 
“Um dia ele começou a xingar, 
mas a gente ignorou. Até que 
ele chamou o meu companheiro 
pelo nome, disse que sabia quem 
ele era, fez ofensas extremamen-
te infantis e disse que ia ‘pegar’ o 
Alê”, lembra Larissa.

Em seguida, a pesquisadora 
diz que o homem chegou a in-
terfonar e, sem ser atendido, co-
meçou a bater na porta “violen-
tamente”. O caso encerrou após a 
portaria notar a ação e enviar um 
funcionário até o local. Com a re-
comendação do síndico, o casal 
acionou a polícia e tentou regis-
trar um Boletim de Ocorrência 
online. “Neste mesmo dia, tinha 
umas pessoas ouvindo uma live 
de música sertaneja que foi ma-
drugada adentro e ninguém re-

clamou. Então, até que ponto o 
problema é realmente de ruído?”, 
questiona Larissa. “A gente vê ví-
deo circulando no mundo todo, 
as pessoas saindo para as varan-

Bom senso para solução para conflitos

das, tocando, e aqui se a gente faz 
com alguma intenção ou consci-
ência política é visto como baru-
lho, atrapalha o sossego, sendo 
que são 15 minutos”.

O presidente da Associação 
das Administradoras de Bens 
Imóveis e Condomínios de São 
Paulo (AABIC), Roberto Grai-
che, lembra que o “bom senso e 
o espírito de coletividade devem 
prevalecer nesse momento de 
isolamento social”.

As reclamações mais co-
muns, segundo a associação, 
estão relacionadas ao “barulho 
de crianças brincando, móveis 
sendo arrastados, obras sendo 
feitas (e que ainda não foram 
proibidas em unidades autôno-
mas), música e televisão em vo-
lume alto”.

O coordenador da pós-gra-
duação de Direito Imobiliário da 
PUC-SP, William Ferreira, tam-
bém defende a máxima do bom 
senso. No caso envolvendo ba-
rulho de crianças, ele defende a 
flexibilidade. “Não (pode) ser tão 
rigoroso porque os pais têm um 
problema em relação às crianças 
que não podem, sequer, ir a um 
playground ou à piscina do pré-
dio”, exemplifica.

No caso de músicas e apre-
sentações em varandas, ainda 
que descumpra a regra de não 
incomodar as demais unidades, 
William considera a atitude jus-
tificável e até salutar, diante do 
cenário atual, desde que não seja 

Relatos nas redes sociais
Nas redes sociais, onde as pessoas estão mais ativas durante o período da quarentena, os relatos in-

dicam a multiplicidade de situações vividas. A seguir, depoimentos de um grupo de bairro no Facebook 
dão uma mostra do que tem acontecido pela cidade.

“Espero que não reclamem de duas crianças em casa. Pulamos corda, esconde-esconde, corrida… 
Nunca agradeci tanto morar no primeiro andar”.

“Um dos cachorros filhotes do prédio vizinho chora menos porque os donos estão em casa, em 
compensação outro começou a uivar loucamente. Tenho escutado mais crianças do que o normal e isso 
está me irritando bastante”.

“Essa semana liguei o som e em menos de meia hora a PM estava na porta da minha casa por causa 
de barulho, chamada pelos mesmos vizinhos que brigam tanto que parecem que estão dentro do meu 
quarto”.

por um longo período.
“Numa situação extraordiná-

ria como essa, esporadicamente 
você realizar isso (música), eu 
acho inclusive uma quebra da 
monotonia gerada por esse perí-
odo em que as pessoas mesmo 
querendo não conseguem sair 
de seus apartamentos”.

Graiche esclarece que há 
medidas previstas no regula-
mento interno e na convenção 
do condomínio para lidar com 
as questões envolvendo barulho. 
Os casos devem ser reportados 
ao síndico, e o não cumprimen-
to das regras podem acarretar 
multas.

Caso os conflitos não sejam 
solucionados administrativa-
mente, sobretudo questões mais 
graves, William lembra que a 
Justiça pode ser acionada, seja 
contra algum morador ou contra 
a administração.

O especialista ainda acres-
centa que, além do regimento 
e da convenção, o Código Civil 
brasileiro (nos artigos 1.336 e 
1.337) dispõe de normas de direi-
to de vizinhança e de condomí-
nio, e há normas municipais que 
tratam principalmente sobre o 
incômodo sonoro. Em São Pau-
lo, o Psiu (Programa Silêncio Ur-
bano) é quem faz a fiscalização.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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