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OFÍCIO n.º 02/AME JARDINS – SIMA-SP/2020                   
Assunto: ação contra pernilongos – Jardim Paulistano 
 
                                                     
Prezado Secretário Marcos Rodrigues Penido, 
 

Acusamos o recebimento, em 21/09/2020, da resposta ao Ofício nº 01/AME 
JARDINS – SIMA-SP/2020, encaminhado pela AME JARDINS em 05/08/2020, 
solicitando, resumidamente, adoção de providências conjuntas pelos órgãos estaduais 
e municipais para limpeza e nebulização nas margens do Rio Pinheiros, em especial no 
trecho entre as pontes Cidade Jardim e Eusébio Matoso (lado da Rua Hungria), com 
objetivo de se eliminar os focos de criação dos pernilongos. 

 
Da leitura atenta da resposta que nos foi direcionada, depreende-se que ações 

para combate de pernilongos foram realizadas nas margens do Rio Pinheiros em 
parceria com a COVISA. É informado na resposta que a ação é permanente. 

 
Dados da própria Prefeitura de São Paulo, obtidos pela Rede Globo de Televisão, 

dão conta que em julho de 2020 o Portal SP156 registrou 331 reclamações sobre 
pernilongos, em agosto foram 221 registros e em setembro, apenas nos primeiros dias, 
cidadãos paulistanos recorreram ao serviço municipal 520 vezes sobre esse tema. 
Portanto, cremos que esse aumento da demanda tem razão de ser. 

 
E é por essa razão que diversas reportagens sobre o assunto foram realizadas 

recentemente mostrando o drama vivido por moradores, especialmente crianças e 
idosos, além de animais domésticos. Tv Globo, Tv Record, Rádio Jovem Pan, jornal O 
Estado de S. Paulo, revista Veja SP, apenas para citar alguns exemplos, fizeram matérias 
mostrando o sofrimento de crianças, as nuvens de pernilongos no fim de tarde, a coleta 
de centenas de insetos por moradores como prova da quantidade totalmente fora da 
normalidade, inclusive considerando-se a época do ano em que nos encontramos. 

 
Temos que o foco de criação e proliferação dos mosquitos encontra-se nas 

margens do Rio Pinheiros. Com toda honestidade, não vimos, ao menos nos últimos 12 
meses, quaisquer ações de combate a insetos e outras pragas urbanas nas margens do 
Rio Pinheiros. Hoje, além dos pernilongos, há relatos de escorpiões nas residências 
próximas ao Rio Pinheiros, o que contraria a tese da “ação permanente”.  

 
Necessitamos, para que haja um mínimo de conforto aos moradores, de ações 

reiteradas, semanais, ao menos, de combate ao mosquito, partindo das margens do Rio 
Pinheiros, estendendo-se para dentro dos bairros, em ação conjunta do Governo do 
Estado e da Prefeitura de São Paulo. 

 
Seguem links (Anexo I) de algumas matérias veiculadas por órgãos de imprensa 

para que, caso não o tenham feito, possam verificar a gravidade dos problemas 
causados pela grande explosão demográfica de pernilongos não somente nos Jardins, 
mas em bairros circunvizinhos. 

 
Destarte, renovamos nossa solicitação, em nome de centenas de famílias, que as 

providências conjuntas dos órgãos estaduais e municipais para limpeza e nebulização 
nas margens do Rio Pinheiros, em especial no trecho entre as pontes Cidade Jardim e 
Eusébio Matoso (lado da Rua Hungria), com objetivo de se eliminar os focos de criação 
dos pernilongos tenham continuidade nas próximas semanas, de modo a proporcionar 
um pouco de alívio para as pessoas que vivem na região do Jardim Paulistano pois a 
situação permanece crítica. 
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Contando, novamente, com a sua colaboração, apresentamos nossos protestos 

de elevada estima e consideração. 
 
Respeitosamente, 
 

 
Daniela Cerri Seibel 

Associação AME JARDINS 
 

 
 

Ilustríssimo Senhor 
MARCOS RODRIGUES PENIDO  
M.D. Secretário de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente 
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente 
Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto dos Pinheiros  
São Paulo/SP 



ANEXO I
(Clipping - Matérias à partir de julho 2020)

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/13/moradores-reclamam-de-infestacao-de-pernilongos-e-
mosquitos-em-sao-paulo.ghtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,como-espantar-pernilongos-mosquitos-atormentam-
entorno-do-rio-pinheiros,70003437800
https://noticias.r7.com/sao-paulo/apos-reclamacao-sobre-pernilongos-caminhoes-pulverizam-rio-pinheiros-
14092020
https://vejasp.abril.com.br/cidades/o-custo-da-agua-suja-pernilongos-atormentam-moradores-em-sao-paulo/
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/prefeitura-intensifica-fumace-para-combater-pernilongos-
em-sp.html
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/emae-executa-acoes-de-limpeza-no-rio-pinheiros-em-combate-
aos-pernilongos/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/flavia-boggio/2020/09/se-nao-bastassem-a-covid-19-e-os-farialimers-sp-
foi-dominada-por-mosquitos.shtml
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/15/mosquitos-invadem-sao-paulo-qual-o-melhor-jeito-
espanta-los.htm
https://noticias.r7.com/sao-paulo/videos/caminhoes-pulverizam-margem-do-rio-pinheiros-contra-pernilongos-
14092020
http://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha/videos/infestacao-de-pernilongos-perturba-moradores-de-bairro-
nobre-em-sp-15092020
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/temporada-de-pernilongos-chega-antes-e-perturba-moradores-da-
zona-oeste/ar-BB191nYR
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/09/sp-mosquitos-invadem-regiao-do-rio-pinheiros-e-
moradores-fazem-abaixo-assinado-ckf2kwe9y003001eegynrubu3.html
https://www.oantagonista.com/brasil/doria-mata-mosquito-com-propaganda/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/14/frente-fria-derruba-temperatura-na-cidade-de-sp-nesta-
noite-mas-calor-deve-voltar-na-quarta.ghtml
https://vejasp.abril.com.br/cidades/bruno-covas-reeleicao-anhangabau-papo-vejinha/
https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/celso-russomanno-e-a-agenda-de-bolsonaro/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/advogados-de-policiais-do-movimento-antifascismo-foram-
ao-stf/
https://noticias.r7.com/saude/pernilongos-de-sp-ficam-bombados-resistentes-e-ate-sobem-de-elevador-
21072018
https://noticias.r7.com/saude/mesmo-no-inverno-reclamacoes-por-pernilongos-em-sao-paulo-disparam-
21072018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/invasao-de-pernilongos-na-regiao-do-rio-pinheiros-assusta-moradores-
03092020
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/15/proliferacao-de-mosquitos-na-cidade-de-sao-
paulo.html
https://bora.ai/sp/blog/pernilongos-em-sao-paulo-e-cuidados-com-as-criancas
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/sao-paulo-vive-ciclo-de-tempo-seco-chuvas-e-
pernilongos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/calor-no-inverno-faz-explodir-o-numero-de-mosquitos-e-
paulistanos-fazem-abaixo-assinado-por-fumace.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/saopaulo/2019/03/1987240-pernilongos-atormentam-os-moradores-da-vila-
alpina.shtml
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/moradores-do-jardim-paulistano-sofrem-com-invasao-de-
pernilongos.html



http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/v/moradores-de-sp-reclamam-de-infestacao-de-pernilongos-e-mosquitos-
na-cidade/8853410/
https://www.gazetadepinheiros.com.br/2020/07/31/pernilongos-invadem-a-regiao-e-prefeitura-nada-faz-
novamente/
https://www.metrojornal.com.br/foco/2020/09/14/pernilongos-sao-paulo-resposta-prefeitura.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-09-14/moradores-de-sao-paulo-enfrentam-infestacao-de-
pernilongos-e-cobram-a-prefeitura.html
https://www.youtube.com/watch?v=xanF4MNqEXo
https://www.youtube.com/watch?v=gRDDu2CSCzE
https://www.gazetadepinheiros.com.br/2020/08/07/pernilongos-seguem-infernizando-a-populacao/
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2020/09/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-
pernilongos-em-sao-paulo.shtml
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/como-espantar-pernilongos-mosquitos-atormentam-
entorno-do-rio-pinheiros,a624fabc871278d98026148aaf1265f19vtqsn4v.html
https://bandnewsfm.band.uol.com.br/2020/09/15/com-altas-temperaturas-registradas-em-sp-mosquitos-e-
pernilongos-estao-em-todo-lugar/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/15/prefeitura-de-sp-recebeu-mais-de-500-solicitacoes-contra-
pernilongos-neste-mês
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/149210-sp-calor-e-poluicao-provoca-infestacao-de-
pernilongos-na-capital
https://vejasp.abril.com.br/blog/poder-sp/temporada-de-pernilongos-chega-antes-e-perturba-moradores-da-
zona-oeste/
https://www.youtube.com/watch?v=AvvvDgedE1w
https://www.gazetadepinheiros.com.br/2020/09/04/pernilongos-continuam-infestando-a-regiao/
https://oidiario.com.br/prefeitura-de-sp-recebeu-mais-de-500-solicitacoes-contra-pernilongos-neste-mes/
https://educadoraam.com.br/noticias/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-pernilongos-em-
sao-paulo/
https://riopreto.dlnews.com.br/noticias?id=41418/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-
pernilongos-em-sao-paulo
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/09/15/proliferacao-de-mosquitos-na-cidade-de-sao-paulo.htm
https://ilha.fm/noticia/16611/prefeitura-intensifica-fumace-para-combater-pernilongos-em-sp.html
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/315537/infestacao-de-pernilongos-gera-falta-de-repelentes.htm
https://br.noticias.yahoo.com/calor-no-inverno-faz-explodir-192400986.html
https://riopreto.dlnews.com.br/noticias?id=41346/calor-no-inverno-faz-explodir-o-numero-de-mosquitos-e-
paulistanos-fazem-abaixo-assinado-por-fumace
https://br.vida-estilo.yahoo.com/ana-maria-braga-diz-que-153000489.html
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/o-custo-da-%C3%A1gua-suja-pernilongos-atormentam-moradores-
em-s%C3%A3o-paulo/ar-BB19arlD
https://www.otempo.com.br/super-noticia/menina-nem-te-conto/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-
assinado-contra-pernilongos-em-sao-paulo-1.2385001
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-pernilongos-
em-sao-paulo-3017525e.html
https://dlnews.com.br/noticias?id=41346/calor-no-inverno-faz-explodir-o-numero-de-mosquitos-e-paulistanos-
fazem-abaixoassinado-por-fumace
https://www.acidadeon.com/cotidiano/brasil-e-
mundo/NOT,0,0,1544665,Fumace+na+regiao+do+rio+Pinheiros+e+reforcado+para+combater+pernilongos.asp
x
https://dlnews.com.br/noticias?id=41346/calor-no-inverno-faz-explodir-o-numero-de-mosquitos-e-paulistanos-
fazem-abaixo-assinado-por-fumace
https://dlnews.com.br/noticias?id=41479/fumace-na-regiao-do-rio-pinheiros-e-reforcado-para-combater-
pernilongos
http://www.diariodecuiaba.com.br/ilustrado/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-pernilongos-
em-sao-paulo/541379



https://www.meon.com.br/noticias/brasil/fumace-na-regiao-do-rio-pinheiros-e-reforcado-para-combater-
pernilongos
https://www.gazetasp.com.br/capital/2020/09/1075938-calor-traz-infestacao-de-mosquitos-e-moradores-da-
capital-fazem-abaixo-assinado.html
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/fumace-na-regiao-do-rio-pinheiros-e-reforcado-para-combater-
pernilongos-3017627e.html
https://br.noticias.yahoo.com/fumac%C3%AA-na-regi%C3%A3o-rio-pinheiros-234200506.html
https://it-it.facebook.com/jornaldagazeta/videos/pernilongos-atacam-no-ipiranga/1791466877583726/
https://www.mixvale.com.br/2020/09/14/ana-maria-braga-diz-que-apoia-abaixo-assinado-contra-pernilongos-em-
sao-paulo/
https://cronicasdacidade.com.br/cronicas/2020/08/12/os-pernilongos-atacam/
https://pejornal.com.br/emae-executa-acoes-de-limpeza-no-rio-pinheiros-em-combate-aos-pernilongos/
https://jimprensaregional.com.br/emae-executa-acoes-de-limpeza-no-rio-pinheiros-em-combate-aos-
pernilongos/
https://br.financas.yahoo.com/noticias/fumac%C3%AA-na-regi%C3%A3o-rio-pinheiros-234200506.html
http://g1.globo.com/globo-news/videos/v/invasao-de-pernilongos-tira-o-sono-de-paulistanos/8856305/


