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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

A mudança está em nossas mãos
Diante de tantas notícias avassaladoras

sobre os efeitos do coronavírus no Brasil, que
aos poucos chegam a nossa Estância, peque-
nos gestos realizados por profissionais de
diferentes áreas nos dão esperança de que
dias melhores estão por vir.  

Nesta semana, Ribeirão Pires foi beneficia-
da por um ato de empatia e solida-
riedade feito pelo engenheiro e pes-
quisador Marcelo Botelho. Um ato
que poderá evitar o contágio de pro-
fissionais de Saúde pelo vírus que
buscam combater diariamente.  

Da angústia de ser mais um entre os
milhões de pessoas que estão vivendo a qua-
rentena, nasceu a iniciativa de não só produ-
zir, mas também doar escudos de rosto. Com
ajuda da esposa, moradores e empresários
da cidade, Marcelo já conseguiu entregar
dois lotes das máscaras em menos de uma

semana. E o objetivo é doar mais - inicial-
mente 350 unidades ou até mais. 

Diferente do que vimos na última semana,
com a adulteração de álcool gel em diferen-
tes cidades do Grande ABC, o que vemos hoje
é o potencial das ações de solidariedade no
combate à Covid-19. Dentro de sete dias,

Marcelo doou muito mais que equi-
pamentos de proteção individual. Ele
doou esperança aos profissionais de
Saúde, aos moradores, a uma cidade
inteira, de que é possível fazer algo
pelo bem do próximo.  

Em diferentes situações, ficamos parados
esperando a mudança vir até nós. Mas, mui-
tas vezes, é preciso ir em busca da mudança.
Seja doando equipamentos, doando tempo,
doando uma palavra de apoio.  Que seja,
também, ficando em casa. É preciso se colo-
car à disposição da batalha. 

““OO  qquuee  vveemmooss
éé  oo  ppootteenncciiaall
ddaass  aaççõõeess  ddee
ssoolliiddaarriieeddaaddee””
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Que a sucessão do prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania)
em Rio Grande da Serra está
mais quente do que nunca.

* * *
Que algumas perdas políticas

foram registradas no grupo do
prefeito. 

* * *

Que o até então líder de
governo no Legislativo, verea-
dor Jhol Jhol, deixou o posto e o
PSD e se filiou ao Progressistas
com o intuito de se candidatar a
prefeito.

* * *

Que o mesmo fez também o
ex-vereador e até então asses-
sor do prefeito, Cleson Alves,

que se desligou do cargo e se
filiou ao Republicanos para tam-
bém tentar disputar vaga de
prefeito novamente nestas elei-
ções, a exemplo do que fez em
2016.

* * *

Que no PT também houve
reviravolta. O até então pré-
candidato a prefeito Erick de
Paulo abriu mão da disputa e
passou o bastão para o ex-pre-
feito Ramon Velasquez, que
agora entra de vez na disputa
para prefeito pelo PT.

* * *
Que com isso Erick de Paula

irá disputar vaga para Câmara
de Vereadores.

* * *

Que também poderá haver
reviravolta na presidência da
Câmara de Rio Grande da Serra.
Tudo indica que o vereador
Israel Mendonça voltará a ocu-
par sua vaga e com isso quem
poderá deixar a Casa é o presi-
dente Claudinho Monteiro, que
desempenha um excelente tra-
balho a frente do Legislativo.

* * *
EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Boletim epidemiológico atuali-
zado pelas Secretarias de Saúde
das sete cidades do Grande ABC
registraram 2.103 casos suspeitos
de coronavírus, até ontem.
Segundo o relatório, a soma de
casos positivos chegou a 142, um

aumento de 360% em 12 dias.
Ainda de acordo com o boletim

epidemiológico, na última sexta-
feira (27) houve a confirmação da
primeira morte por coronavírus no
ABC. Segundo as informações já
confirmadas, o paciente era um

homem de 68 anos, que deu entra-
da na  UPA Sacadura Cabral em
Santo André, no último dia 18, com
problemas respiratórios e apresen-
tando sintomas de contágio por
Covid-19.

Outros seis óbitos foram confir-
mados ao longo da última semana,
sendo quatro em São Bernardo do
Campo, mais um em Santo André e
um em São Caetano do Sul.  Ainda
segue em análise pelo Instituto
Adolfo Lutz outros 13 óbitos.

Vale ressaltar que a Prefeitura
de Ribeirão Pires comunicou na
última quarta-feira (1º) que o
Instituto descartou o primeiro
óbito suspeito por coronavírus na
Estância. O município permanece,
portanto, sem óbitos por Covid-19.

Casos confirmados
A Secretaria de Saúde de Rio

Grande da Serra registrou na últi-
ma terça-feira (31) os dois primei-
ros casos confirmados da doença.

O primeiro caso é uma mulher
de 42 anos, profissional da área da
saúde, que trabalha em outro
município. Ela encontra-se no
momento em isolamento domici-
liar.

Já o segundo é um homem de
48 anos, que trabalha na área de
logística, também em outro muni-
cípio, e está em tratamento médi-
co no Hospital São Luiz. Ainda há
nove casos suspeitos em Rio
Grande.

Ribeirão Pires conta com cinco
casos confirmados e 55 suspeitos.

Segundo as Secretarias de
Saúde das outras cinco cidades, até
ontem (2) eram 37 casos confirma-
dos e 741 suspeitos em São
Bernardo, 52 confirmados e 301
suspeitos em Santo André, 32 con-
firmados e 359 casos suspeitos em
São Caetano do Sul, 10 confirma-
dos e 340 suspeitos em Mauá e
quatro confirmados e 298 suspei-
tos em Diadema.

ABC registra 2.103 casos
suspeitos por coronavírus

Atualização feita ontem (2) conclui aumento de 360% nos casos 

Boletim epidemiológico atualizado pela Saúde registra 142 casos positivos
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Os profissionais de Saúde de
Ribeirão Pires, que seguem a fren-
te da linha de combate ao novo
coronavírus, foram beneficiados
pela iniciativa solidária de um
engenheiro da cidade, que produ-
ziu e doou equipamentos de prote-
ção individual conhecidos como
“Face Shields” - escudo para o
rosto.  

O responsável pelo gesto solidá-
rio é o engenheiro e pesquisador
em tecnologia assistiva, Marcelo
Botelho, de 33 anos, morador da
Vila Suíssa. Ele ainda conta com a
ajuda de sua esposa, Simone
Trevisan, de moradores e empresá-
rios do município para produzir, em
seu escritório, os equipamentos de
proteção que já estão sendo usa-
dos por médicos, equipes de enfer-
magem, profissionais da Central de
Ambulância, entre outros profissio-
nais da área do município.  

“Nesses dias sombrios, precisa-
mos estar unidos, todos num só
objetivo”, disse o engenheiro, que
explicou que a grande demanda
por EPIs - equipamentos de prote-
ção individual – para a Saúde moti-

vou iniciativas similares em todo o
país e no mundo. “Numa pande-
mia é quase certo que todos fica-
rão doentes em algum momento. E
quero proporcionar aos profissio-
nais um pouco mais de segurança”. 

A vontade de ajudar surgiu nos
primeiros dias de isolamento,
quando o engenheiro foi tomado
por um grande sentimento de
impotência, ao ver tudo acontecer
e não poder colaborar de certo
modo. “Com a produção, pudemos
manter a mente ocupada e esse
sentimento foi embora. O engaja-
mento da população foi muito
bom. Pessoas me procuraram e
formamos um pequeno grupo que
conseguiu materiais. A Secretaria
de Saúde da cidade providenciou
tudo mais que faltou”, ressaltou o
engenheiro. 

Para a produção das máscaras
de polímero termoplástico são uti-
lizadas cinco impressoras 3D que
trabalham de 14 a 16 horas por dia.
Depois de confeccionar parte do
material na impressora 3D, a espo-
sa de Marcelo faz a montagem das
máscaras. Os equipamentos de

proteção são higienizados e indivi-
dualmente embalados, para a
entrega aos profissionais da Saúde. 

O primeiro lote com 50 unida-
des do equipamento foi entregue à
Secretaria de Saúde de Ribeirão
Pires na última sexta-feira (27). Na
última quarta-feira (1), Marcelo
levou mais unidades das máscaras
para a Prefeitura. A entrega foi feita
com a presença do prefeito Kiko,
que elogiou a iniciativa do enge-
nheiro e demais moradores que,
de certo modo, se mobilizam para
amenizar os efeitos da pandemia.
Ainda estiveram presentes o secre-
tário de Saúde, João Gabriel Vieira,
e o secretário de Comunicação,
Marcio Marques.  

E a vontade é de ajudar ainda
mais. Ao finalizar a primeira etapa
do projeto, o pesquisador deseja
iniciar a produção de respiradores
de baixo custo. “Projetos já foram
feitos e estou aguardando receber
desenhos para iniciar a produção e
testes. Caso não haja respiradores
suficientes, em uma emergência,
essa poderá ser uma alternativa”,
finalizou. 

Engenheiro da Estância produz e doa
máscaras de proteção à Prefeitura  

A doação beneficiou médicos, enfermeiros, profissionais da Central de Ambulância, entre outras áreas da Saúde

O material entregue já está sendo utilizado pelos profissionais de Saúde

Foto: Divulgação/ PM
RP
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A partir da próxima segunda-
feira (6), cerca de 7.500 alunos da
rede municipal de ensino de
Ribeirão Pires passarão a ter aces-
so a conteúdos com atividades
pedagógicas por meio de canais
digitais.  A medida faz parte da

ação “Aprendendo em Casa”,
desenvolvida pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Educação.  

Cada unidade escolar disponi-
bilizará aos pais ou responsáveis
pelos estudantes atividades por
meio dos canais digitais, seguindo

orientações da equipe pedagógi-
ca da Secretaria de Educação.
Dessa forma, os alunos poderão
acessar conteúdos referentes a
seu período letivo, além de ativi-
dades que estimulam habilidades
e competências que serão os nor-
teadores do processo de aprendi-
zagem. 

O quadro de professores da
rede municipal foi convocado a
realizar o acompanhamento do
aprendizado dos estudantes via
teletrabalho (home office).
Segundo a secretária de
Educação, Flávia Banwart, a tec-
nologia se torna grande aliada
para profissionais da Educação e,
especialmente, para os estudan-
tes e suas famílias, ao longo do
período de isolamento social.  

“Contaremos com a participa-
ção familiar, estimulando as crian-
ças a acessarem os conteúdos,
manterem a rotina para a realiza-
ção das atividades, que são muito
importantes para que o processo
de aprendizado não seja inter-
rompido”, explicou a secretária. 

Alunos de RP terão
atividades à distância 

Medida integra pacote de enfrentamento ao coronavírus

Prefeitura disponibilizará conteúdos a partir da próxima segunda-feira (6)

Foto: Divulgação
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As cidades de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra mantive-
ram os índices de furto e roubos
de veículos estáveis no primeiro
bimestre do ano em compara-
ção ao mesmo período de 2019.
Segundo dados  divulgados
recentemente pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado
de São Paulo (SSP), a somatória
dos municípios passou de 67
ocorrências no último ano para
68 neste ano. 

Apesar da estabilidade, Rio
Grande da Serra apresentou
redução no número de roubos
de automóveis entre os meses
de janeiro, quando houveram
dois, e fevereiro - quando não
foi registrado nenhum caso.  No
caso dos furtos, a cidade apre-
sentou redução pela metade -
passando de seis ocorrências
para três. 

Já as estatísticas que dizem
respeito à cidade de Ribeirão
Pires revelam uma leve redução
no número de roubos de auto-
móveis consumados - passando
de 13 ocorrências para 11 em
fevereiro. No caso de furtos, o
acréscimo foi de apenas um veí-
culo em relação ao mês ante-
rior.  Os números seguem esta-
bilizados na Estância quando
comparados ao mesmo período
do ano passado - em ocorrên-
cias que versam sobre roubos
de veículos, o número de regis-
tro foi o mesmo tanto em 2019
quanto em 2020 - 24 ocorrên-
cias em dois meses. Na questão
dos furtos, o indicador passou
de 34 no ano passado para 35
neste ano.  

A estabilidade no número de
casos ao longo do primeiro
bimestre pode ser atribuída ao

trabalho ostensivo e repressivo
realizado semanalmente pelas
as forças policiais (Polícia Civil,
Polícia Militar e Guarda Civil
Municipal) desde o último ano.
As ações deflagradas em con-
junto colaboram com a redução
dos principais marcadores de
crimes, que apresentaram bons
resultados ao término de 2019.
A Polícia Civil, por exemplo, rea-
liza bloqueios em diferentes
pontos da cidade e operações
em estabelecimentos que
comercializam peças automoti-
vas para identificar possíveis
desmanches ilegais.  

Os dados referentes ao mês
de março serão divulgados den-
tro das próximas semanas.  

Pálio é o modelo 
preferido pelos ladrões

Um levantamento feito pela
Ituran, empresa especializada
em rastreamento de veículos, à
pedido do Diário do Grande
ABC, revelou os modelos auto-
mobilísticos prediletos pelos
ladrões na região do Grande
ABC.  

De acordo com os dados
obtidos, o Pálio é o carro prefe-
rido pelos criminosos, repre-
sentando um total de 18,48%
das ocorrências registradas
durante 180 dias nas seis das
sete cidades da região - os
dados de Rio Grande da Serra
não foram incluídos no levanta-
mento. Outra estatística refe-
rente ao Pálio chama atenção,
uma vez que o modelo lidera a
lista de carros mais furtados
(19,71%), enquanto o mais rou-
bado é o Voyage (17,43%).  

Entre os modelos preferidos
com maiores índices também
aparecem o Uno (12,61%), Gol
(12,32%), Fiesta (11,73) e Fox
(11,44%).

Indicadores se mantiveram estáveis no primeiro bimestre de 2020

RP e RGS mantém índices
de furto e roubo de carros

Operações ajudam a inibir ações criminosas nas cidades 
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Um homem de 33 anos foi
detido por populares após roubar
um veículo pertencente à empre-
sa Vivo e bater em uma motoci-
cleta durante a fuga, na Avenida
Jean Lieutaud, em Rio Grande da
Serra. Uma mulher também parti-
cipou do crime, mas fugiu antes
da chegada da Polícia Militar no
local.

O técnico realizava serviços de

reparos na Estrada do Caracu, na
Vila Suzuki, quando foi abordado
pela dupla. Segundo relatos da
vítima à Polícia, o homem identifi-
cado como K.V.S.S. se aproximou
e perguntou se o carro pertencia
ao funcionário ou a empresa,
dando a entender que estava
armado, uma vez que estava com
a mão por dentro da jaqueta. 

A vítima ainda conta que

entregou o veículo para a dupla,
que fugiu em direção a Avenida
José Belo, tendo em seguida
comunicado seu supervisor sobre
o ocorrido. Após conseguir as
informações de rastreamento do
veículo, o técnico seguiu até a
Avenida Jean Lieutaud, mas o
acusado já havia sido detido por
populares, após colidir em uma
motocicleta e tentar fugir do local
do acidente. A Polícia Militar che-
gou momentos depois e realizou
a prisão de K.V.S.S.

Ainda segundo informações do
boletim de ocorrência, inúmeras
ferramentas de trabalho utiliza-
das pelo técnico, que estavam no
interior do veículo, foram rouba-
das. Tanto a mulher que teve par-
ticipação no roubo, quanto os
objetos não foram localizados.

Ao ser questionado, K.V.S.S.
afirmou: “peguei o veículo na
mão grande e saí”. O homem não
estava armado no momento da
abordagem policial. Diante dos
fatos, o autor do roubo foi enca-
minhado à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde teve prisão preventiva
representada.

Populares detém ladrão de
carro após roubo em RGS

O criminoso foi detido na Avenida Jean Lieutaud 

Uma mulher também participou do crime, mas conseguiu fugir do local

Foto: Reprodução/ Google
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

"Errata: estes anexos fazem parte da Lei 2.356 publicada em 27 de março de 2020." Fica retificada a publicação do dia 24 de março
de 2020, deste modo, segue texto retificado
RESUMO:
PROCESSO 576/2020 – Aquisição de mascara
descartável
DESPACHO DO PREFEITO: “Ratifico a
Justificativa do Secretário Municipal de Saúde
e aprovo a Dispensa de Licitação, com funda-
mento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº
8.666/93, c/c o artigo 4 da Lei Federal nº
13.979/2020, para a contratação emergencial
de aquisição de mascaras descartáveis tripla
marca FACE MASK para enfrentamento da
emergência de saúde publica de importância
internacional decorrente do coronavírus, com a
empresa S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA
LTDA - CNPJ : 12.488.131/0001-49, pelo valor
total de R$ 36.000,00 ( Trinta e seis mil reais).
. Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
03/04/2020.”
Processo 2235/2019 – Pregão n° 09/2020 –
Registro de Preços para atender demanda judi-
cial de insulinas, destinados à Secretaria
Municipal de Saúde.
Tornamos público que a licitação realizada em
25/03/2020, às 10h restou “Deserta”, conforme
Despacho da Pregoeira no Processo. 

”RESUMO:
PROCESSO 164/2020 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 13/2020 - OBJETO: Registro de preços
para aquisição de computadores e impresso-
ras, para atender as necessidades das
Secretarias e suas Unidades do Município de
Rio Grande da Serra.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 
Empresa: WorkMate Comercio e Serviços Eireli 
Item 01, Qtd. 40 unid., Valor Unitário R$
4.990,00, Valor Total R$ 199.600,00.
Valor Total da Empresa: R$ 199.600,00. 
Empresa: Trend Ind. Com. Equip. Inf. Eireli
Item 02, Qtd. 40 unid., Valor Unitário R$
3.900,00, Valor Total R$ 156.000,00;
Valor Total da Empresa: R$ 156.000,00. 
O item 03 restou se fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
01/04/2020”

EMENTA – TERMO RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO nº 002/2019- 
Processo: -0012.04.2019, objeto: Fornecimento
de água Mineral, valor global  R$ 2.571,84
(Dois mil, quinhentos e setenta e um reais e
oitenta e quatro centavos) CONTRATANTE:
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
CNPJ/MF 53.720.785/0001-33, representada
por Claudio Xavier Monteiro RG nº 30.377.365-
0, CPF/MF nº 278.961.228 - Presidente . CON-
TRATADO: C&R GÁS E ÁGUA E VARIEDADES
LTDA, estabelecida à rua: Av. Dom Pedro I, nº.
238, centro, Rio Grande da Serra inscrita no
CNPJ: 01.348.183/0001-01, Inscrição Estadual
nº. 589.009.070.114, representada por RENAN
FIGUEIREDO FERNANDES, RG: 47.735.396-
4, SSP/SP e inscrito no CPF: 403.956.328-03 e
CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES, RG:
16.684.934, SSP/SP e CPF: 058.612.458-60.
OBJETO: RESCISÃO CONTRATUAL, em 19 de
março de 2020, com base na cláusula segun-
da, paragrafo único do contrato originário fir-
mado entre as partes. Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, CLAUDIO XAVIER MONTEI-
RO- PRESIDENTE.

EEddiittaall  ddee  IInnttiimmaaççããoo
EDITAL DE INTIMAÇÃO - RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL

DE USUCAPIÃO
LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do Oficial de

Registro de Imóveis da Estância Turística de Ribeirão Pires-SP, etc;
F A Z   S A B E R, através do presente edital torna-se públi-

co que tramita o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, protoco-
lado sob n. 114.662, com os seguintes dados: a) Requerentes: Fernanda
Vieira Capociama, brasileira, divorciada, bióloga, RG n. 27.771.708-5-
SSP-SP, CPF n. 275.785.558-12, residente e domiciliada na Rua Adolfo
Lutz, n. 205, Santos – SP e Carla Vieira Capociama, brasileira, divorcia-
da, psicóloga, RG n. 23.868.526-3-SSP-SP, CPF n. 199.406.738-17, resi-
dente e domiciliada na Rua Coronel Pedro Arbues, n. 10, Apto 92, Santos
– SP e Ana Lucia Vieira Capociama, brasileira, viúva, do lar, RG n.
5.346.600-7-SSP-SP, CPF/MF n. 275.739.808-33, residente e domiciliada

na Avenida Bartolomeu Gusmão, n. 167. Apto 154, Santos-SP; b) Imóvel
usucapiendo: terreno constituído pelo lote 14 da quadra 09 do Jardim
Califórnia, mede 10,00 metros de frente para a Rua Jatoba; igual medida
nos fundos, confrontando com o lote 17; da frente aos fundos, em ambos
os lados, mede 41,00m, confrontando do lado direito de quem da Rua
olha para o terreno com o lote 15 e do lado esquerdo com o lote 13; encer-
rando a área de 410,00 metros quadrados, matriculado sob n. 43.042, no
Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Pires – SP; d) Titulares de direi-
tos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imó-
vel usucapiendo: ALEXANDRINO DE OLIVEIRA GORGULHO e sua
mulher ELISA ROCHA GORGULHO; e) Confrontantes: dispensada a inti-
mação, nos termos do artigo 10º, §10, do Provimento n. 65/2017 do CNJ;
f) Modalidade da usucapião: usucapião extraordinária; g) Tempo de posse
alegado pelos requerentes: mais de 30 anos (desde 05/07/1976). Pelo
presente edital de intimação, ficam intimadas ALEXANDRINO DE OLI-

VEIRA GORGULHO e sua mulher ELISA ROCHA GORGULHO e even-
tuais herdeiros, na qualidade de titulares do imóvel, e também TERCEI-
ROS eventualmente interessados, para se manifestar em relação ao pedi-
do de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, com as
razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos conta-
dos a partir da publicação do presente edital, ficando advertido de que a
não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores infor-
mações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, situado na Rua Esperança
Arnoni n. 52, Centro, Ribeirão Pires-SP. 
Ribeirão Pires, 20 de março de 2020.

FERNANDO HENRIQUE ROVERE DE GODOY
SUBSTITUTO  DO OFICIAL
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Sara Andreozzi Petrilli do
Nascimento, especialista em psi-
cossomática psicanalítica e psi-
cóloga na Clínica Elgra, traz o
debate sobre saúde mental e
ansiedade em tempos de pande-
mia. Confira:

A pandemia do Covid-19
parou o mundo. O contágio do

coronavírus é rápido e favoreci-
do pela proximidade física. Esse
inimigo invisível espalhou pânico
e tristeza. A rotina foi abrupta-
mente alterada. Crianças sem ir à
escola. Comércio fechado.
Perde-se a referência do calen-
dário e todo dia tem cara de
domingo. 

A ordem é ficar em casa.
Entramos em quarentena sem
nunca termos nos preparados
para isso. Nunca passamos por
isso. Essa pandemia do medo
traz oscilação emocional e, sem
dúvida, a experiência de um luto
antecipatório. Medo de perder
quem amamos, medo de perder
nossa saúde, nosso sustento e
medo de sair de casa. 

O isolamento social, embora
seja uma importante medida de
prevenção, gera crises de angús-
tia na população. É necessário

criar atividades para o longo
tempo passado dentro de casa.
O nosso cérebro precisa de roti-
na para se organizar, mesmo
numa situação que, espera-se,
seja provisória. É uma forma de
continuarmos produtivos e
administrarmos o estresse. 

Segundo a OMS, o Brasil é o
país mais ansioso do mundo. São
18,6 milhões de brasileiros preo-
cupados com o futuro. Portanto,
o cuidado com a saúde mental,
em tempos de pandemia, é tão
importante quanto lavar as
mãos. 

Devemos agir como bravos
soldados, multiplicando as atitu-
des de solidariedade, amor e
esperança.

Sentimentos positivos fortale-
cem nosso sistema imunológico
e que possamos ter em mente
que, na vida, tudo passa.

Saúde mental em 
tempos de pandemia

Sara Andreozzi Petrilli do
Nascimento, psicóloga

Rotina equilibrada e controle das emoções são essenciais neste momento
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