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OFÍCIO n.º 08/AME JARDINS – SUB-PI/2020                   

Assunto: interdição de equipamentos de ginástica em praças dos Jardins 

 

 

 

                                    Prezado Subprefeito Acácio Miranda da Silva Filho, 

 

 

 

Temos verificado em vias e praças dos Jardins o aumento do fluxo de 

pessoas, especialmente praticando atividades físicas em grupo, algo preocupante por 

contrariar as orientações emanadas pelas autoridades municipal e estadual. 

 

No final de semana dos dias 28 e 29 de março, por exemplo, na Praça 

Gastão Vidigal, no Jardim Paulistano, muitas pessoas fizeram exercícios físicos valendo-se 

dos aparelhos voltados para terceira idade, bem como da estação de ginástica patrocinada 

pelo Santander, equipamentos esses instalados em outras áreas verdes da região. Sem a 

devida higienização e com compartilhamento por várias pessoas, os riscos de contaminação 

pelo vírus são bastante altos, demandando, portanto, uma medida mais extrema, qual seja, 

a interdição provisória. 

 

No momento em que se faz necessária uma cooperação de todos para 

evitar proliferação do vírus, a exposição dessas pessoas pode acarretar não apenas riscos 

individuais, mas para toda a coletividade. Não somos contrários à prática de atividades 

físicas ao ar livre, desde que realizadas individualmente, observados cuidados como o 

distanciamento entre pessoas e o não compartilhamento de quaisquer materiais.  
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Para que possamos evitar ao máximo novos casos do COVID-19 e 

como forma de desestimular o uso desses aparelhos, solicitamos, urgentemente, sua 

intervenção para, conforme fotos anexas, interditar todos os equipamentos de  

 

ginástica instalados nas praças dos Jardins (Gastão Vidigal, Des. Manoel Gomes de Oliveira, 

Guilherme Kawall, Morungaba, Cel. Pires de Andrade, Gen. San Martin, Adolpho Bloch, 

Guianas, Nações Unidas), tanto aqueles destinados à terceira idade, como as estações do 

Santander. Trata-se, infelizmente, de medida mais do que necessária no atual momento que 

vivemos.  

 

Contamos com o costumeiro auxílio da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

  

Daniela Cerri Saibel 

Associação AME JARDINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 
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ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO  

M.D. Subprefeito de Pinheiros 

Subprefeitura de Pinheiros 

Av. Nações Unidas, 7123 - São Paulo/SP 


