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Proibição de fogos de artifício com efeitos 
sonoros é aprovada por comissões da Alesp
Projeto de lei deve ser discutido e votado em Plenário nesta quinta-feira

BARBARA MOREIRA  
FOTO: BRUNA SAMPAIO

Reunidos em ambiente virtu-
al, integrantes da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento 
e Planejamento e Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável aprovaram, nesta 
quarta-feira (29/7), um substitutivo 
ao Projeto de Lei 369/2019, dos par-
lamentares Bruno Ganem (Pode) e 
Maria Lúcia Amary (PSDB), sobre 
fogos com estampido. O deputado 
Tenente Nascimento (PSL) presi-
diu a reunião conjunta.

Acatado de forma unânime, 
com 24 votos favoráveis, o pare-
cer da relatora, deputada Marina 
Helou (Rede), mantém a base do 
projeto original no que se refere à 
proibição da soltura de fogos de 
artifício e à utilização de artefatos 
pirotécnicos barulhentos em todo 
o Estado, considerando, inclusi-
ve, ambientes abertos ou locais 
privados, sob pena de aplicação 
de multa para quem desrespeitar 
a norma.

No entanto, a proposição, que 
tramita em regime de urgência, é 

mais flexível quanto ao armaze-
namento e comercialização destes 
produtos. Enquanto o texto inicial 
tornava as ações ilegais, o substituti-
vo permite que haja a produção em 
território paulista desde que a venda 
seja destinada a outros estados ou 
países. O mesmo vale para a circu-
lação, que só poderá ocorrer dentro 
do Estado quando isso significar 
uma etapa do processo comercial.

Para Marina Helou, a proposi-
ção não impede celebrações, pois 
os artefatos que geram apenas 
efeitos visuais continuariam per-
mitidos, e ainda evita incômodos. 
“Eu acompanho especificamente 
a comunidade de pessoas autistas 
e familiares, sei o quanto esse pro-
jeto irá beneficiar esse público e, 
com certeza, aqueles que são apai-
xonados e defendem os direitos 
dos animais estão muito contentes 
com a tramitação”, afirmou.

Bruno Ganem aprovou as 
mudanças no texto. “A prática 
de soltar fogos não vai deixar 
de acontecer, o que não vai mais 
existir é o estampido” e isso não 
significa o fim de uma atividade 
econômica, “toda a cadeia vai 
continuar existindo, a diferença 

é que trataremos de um produto 
substituto”, garantiu o autor.

A proposição deve ser delibe-
rada em Plenário nesta quinta-
-feira (30/7) junto com a redação 
final do projeto que trata das 
diretrizes orçamentárias do 
Estado para 2021.

Também participaram da 
reunião conjunta as deputadas e 
os deputados Adalberto Freitas, 

Alex de Madureira, Caio França, 
Carlão Pignatari, Daniel Soares, 
Delegado Olim, Dra. Damaris 
Moura, Emidio de Souza, Es-
tevam Galvão, Gilmaci Santos, 
Heni Ozi Cukier, Janaina Pascho-
al, Márcia Lia, Marcio da Farmá-
cia, Marta Costa, Mauro Bragato, 
Monica da Bancada Ativista, Pau-
lo Fiorilo, Ricardo Mellão, Sebas-
tião Santos  e Thiago Auricchio.

Proposição foi analisada em reunião conjunta por tramitar em regime de urgência

Mire a câmera do celular e 
assista ao vivo a Rede Alesp
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Síndrome da Cabana pode impactar retorno ao cotidiano após isolamento
Segundo psicólogo, exercícios, meditação e rotina definida são aliados neste momento

BARBARA MOREIRA

Muitos relatos de transtornos 
emocionais sugiram durante a 
quarentena e, além de quadros 
comuns, o longo período de iso-
lamento social é capaz de gerar 
uma condição pouco conhecida: 
a Síndrome da Cabana, que 
embora não seja considerada 
doença ou distúrbio psicológico, 
pode dificultar a reinserção do 
indivíduo na sociedade. 

Caso a pessoa sinta medo, 
insegurança, dificuldade de sair 
e retomar a rotina no contexto 
pós-isolamento social, o psi-

cólogo Fredy Figner, que con-
cedeu entrevista à Rede Alesp, 
indica construir a readaptação 

de maneira gradual, sendo ne-
cessário “respeitar o seu tempo 
e entender que, da mesma 

forma que tivemos todo um 
exercício de adaptação para fi-
carmos isolados dentro de casa, 
também vai haver o processo de 
sair desse confinamento”.

Para aliviar a angústia, tensão 
e a ansiedade, Figner recomenda 
buscar uma rede de apoio, evitar 
notícias negativas, praticar ativi-
dades físicas, pois os exercícios 
liberam substâncias positivas ao 
corpo, meditar e estabelecer uma 
rotina, “grande aliada para con-
seguir manter a organização, tan-
to de tempo quanto psicológica”.

Quando os sintomas têm 
inf luência para interferir de 

maneira negativa no cotidiano, 
é preciso buscar suporte pro-
fissional, mas Figner adverte 
que a ajuda psicológica não 
deve ser vista somente como 
solução para distúrbios gra-
ves: “A psicoterapia pode ser 
aplicada, inclusive, de forma 
preventiva, fazendo com que 
o indivíduo reconheça os seus 
principais potenciais e isso vai 
ajudá-lo no enfrentamento de 
uma crise”. “Investir em saúde 
mental é uma forma de se co-
nhecer e o autoconhecimento 
promove escolhas mais asserti-
vas”, afirma o psicólogo.Imagem Ilustrativa (fonte: Freepik)
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