
BOLETIM INFORMATIVO DA GEBALIS- GESTÃO DO ARRENDAMENTO SOCIAL EM BAIRROS MUNICIPAIS DE LISBOA, EM

Estão a decorrer, desde o dia 23 
de Junho, as candidaturas para o 
arrendamento acessível de mais 11 
habitações municipais, de T0 a T4, 
entre os 172€ e os 487€, no âmbito do 
Programa de Renda Convencionada.
A informação sobre estas habitações 
está disponível desde o dia 16 de Junho 
em http://rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt, e 
as candidaturas estarão abertas até 29 
de Agosto. Podendo os interessados 

submeter candidatura a mais do 
que uma habitação. As habitações, 
localizadas nas freguesias de Campo de 
Ourique, Estrela, Lumiar, Misericórdia e 
Santa Maria Maior, podem ser visitadas 
MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA para 
o n.º 217988663 ou 217989696.
Antes de fazer a candidatura aconselha-
-se a consulta às Normas do Programa, 
ao Manual da Candidatura e às 
Perguntas Mais Frequentes. 

1

NÚMERO  139

AGO 2014

Pág.
7MODASMART terminou com 

sucesso para todas as formandas



Obras para 
reparações 
diversas no 
Bairro Alfredo 
Bensaúde

Teve início no Bairro Alfredo Bensaúde 
uma empreitada que visará a realização de 
obras de alteração e conservação em zonas 
comuns promovendo transformações e 
reparações diversas, em casas dos lixos, 
redes de esgotos domésticos, acessos a 
estacionamentos e baterias de contadores, 
dos Lotes A1 a A11, B1 a B12 e C1 a C13 
– Lisboa.
A concretização da citada empreitada 
pretende devolver aos edifícios as 
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Conselho de Administração da GEBALIS

Estamos em plena altura de férias e 

muitos procuram outras paragens para 

retemperar forças para um novo ano de 

trabalho que se inicia.

A população portuguesa está por 

variadas razões a conhecer um 

envelhecimento a que os bairros geridos 

pela empresa não são excepção.

Cada dia que passa envelhecemos um 

pouco, com algumas incomodidades e 

doenças. Os mais velhos não entendem 

os jovens de hoje, e estes, consideram 

os mais velhos como absolutamente 

lentos e desconectados da realidade 

atual. 

Estas divergências não são novas 

nem fruto apenas do nosso tempo, são 

actualmente mais potencializados pelo 

ritmo de vida que temos.

Temos que entender que os mais velhos 

nos transmitem conhecimentos e dão 

afecto e como tal são o fundamentais.

É importante que a pessoa não se sinta 

desadaptada, inútil ou rejeitada, pois 

todas as idades têm um lado positivo e 

para que isso aconteça, só existe uma 

possibilidade. Os mais novos têm de 

dedicar atenção e cuidado aos mais 

velhos, por isso, se vai para fora e não 

pode levar as pessoas mais velhas 

consigo, peça ajuda a um vizinho ou um 

amigo para que dê um apoio, visita ou 

ajuda a quem dela necessita.

Deste modo decerto que se irá sentir 

muito melhor consigo e os outros 

também muito mais felizes.

Votos de boas férias!

No passado dia 26 de Junho, quatro alunas 
da Escola EB 2,3 Luís António Verney, no 
Bairro dos Ourives, no âmbito do estágio 
curricular realizado na GEBALIS, fizeram 
uma visita de estudo à Escola do Comércio 
de Lisboa com o objectivo de adquirir ideias 
e conhecimentos que poderão ser úteis na 
escolha do percurso de aprendizagem do 
próximo ano lectivo. 
Nesta escola, situada muito próxima 
das instalações da sede da GEBALIS, o 
conteúdo das aulas têm uma aplicação 
muito prática e foi mesmo possível visitar 
os espaços de restauração e comércio 
(minimercado simulado).
Nesta escola não existem divisões físicas 
de espaço entre os alunos, professores e 
visitas, partilhando todos o mesmo espaço. 

Por ser um espaço aberto, quando as 
condições climatéricas são adversas, os 
alunos fazem exercício físico no Quartel 
Militar, também localizado muito perto da 
Escola. 
As salas são designadas com nomes de 
lojas conhecidas, tais como: Zara, C&A, 
Pepe Jeans, Robbialac, entre outras e os 
corredores têm nomes de zonas Lisboa.
Os alunos têm, também, a possibilidade 
de estagiar no estrangeiro no decorrer da 
formação, em países como: Inglaterra, 
Espanha e França. 
As alunas estagiárias gostaram muita da 
visita e consideraram que a escola tem um 
projecto e modelo educativo diferente que 
a torna muito atractiva e desafiante para os 
jovens.

Decorre, até 31 de Julho, a 2.ª edição do 
Subsídio Municipal ao Arrendamento - 
SMA.
Este subsídio é uma medida transitória da 
Câmara Municipal de Lisboa incluída no 
Plano Municipal de Emergência Social de 
apoio às famílias.
As candidaturas são efectuadas “on-
line” através do sítio na internet http://
subsidiomunicipalarrendamento.cm-lisboa.
pt.
Podem candidatar-se os agregados 
familiares que tenham arrendado ou 

pretendam arrendar uma habitação na 
cidade de Lisboa e se encontrem em 
situação económica difícil, não sendo 
abrangidos por esta medida os habitantes 
autorizados em fogos municipais.
Os requisitos de acesso estão disponíveis 
nos sítios http://www.cm-lisboa.pt/servicos/
por - temas/hab i tacao-e-pat r imon io /
habitacao-municipal/subsidio-municipal-
ao-arrendamento/como-e-onde ou http://
habitacao.cm-lisboa.pt. onde poderá 
consultar o Regulamento e as Perguntas 
Frequentes.

Subsídio Municipal ao 
Arrendamento

Estagiárias visitam 
Escola do Comércio



necessárias condições de habitabilidade 
e/ou reposição das adequadas condições 
de funcionamento das partes constituintes 
dos edifícios, especialmente:
A melhoria das condições de segurança, 
salubridade e higiene, particularmente 
evitando a ocorrência de entupimento 
nas redes de esgotos e acumulação de 
lixos em zonas comuns que potenciam 
o aparecimento e difusão de pragas 
diversas.

A melhoria da acessibilidade, mobilidade 
e conforto evitando a ocorrência 
de anomalias impeditivas do bom 
funcionamento dos equipamentos 
electromecânicos existentes;
A melhoria das condições de gestão, 
conservação e manutenção, quer através 
da intervenção ao nível espacial, quer 
através da qualidade e durabilidade dos 
materiais a aplicar; 
A melhoria da imagem da área de 

intervenção;
A contribuição para a qualidade de vida da 
população.
O prazo de execução da referida 
empreitada é de 4 meses de calendário 
devendo iniciar-se no decorrer do mês de 
julho de 2014.
A GEBALIS recomenda a todos os 
moradores dos lotes alvo de intervenção 
especial atenção na circulação durante o 
período em que decorrem os trabalhos. 3

Presidente e 
Tesoureira da 
APELA - Associação 
Portuguesa de 
Esclerose Lateral 
Amiotrófica

Conceição 
Pereira e 
Graça Gaspar

Como surge a ideia de criar a APELA?
Alguns doentes e familiares e dois médicos 
do Hospital de St.ª Maria, motivados pela 
falta de uma Associação que apoiasse os 
doentes e onde se pudessem reunir e lutar 
por melhores condições, uniram-se para 
criar a APELA em 1998. 

O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é 
uma doença neurológica degenerativa, 
fatal, progressiva e rara. 
Na ELA, os neurónios motores (cabos 
eléctricos) que conduzem a informação 
do cérebro aos músculos morrem 
precocemente, o que provoca a gradual 
paralisia de todos os músculos do corpo. 
Nas fases mais avançadas da doença o 
doente fica incapaz de se movimentar, falar 
e engolir, necessitando inclusivamente de 
utilizar suporte ventilatório. 
No entanto, a ELA não afecta normalmente 
as capacidades cognitivas e sensoriais, 
pelo que os doentes podem, desde 
que devidamente apoiados, continuar a 
participar activamente na sociedade. 

Quais os serviços prestados pela 
APELA?
Os serviços são:
- Orientação para os doentes e seus 
familiares;

- Sessões de fisioterapia, de apoio 
emocional e psicológico grátis para sócios;
- Empréstimo de apoios/ajudas técnicas 
(por exemplo, cadeiras de rodas, camas 
eléctricas)
- Cursos de formação de cuidadores 
domiciliários;
- Intervenção junto das instituições públicas 
em defesa dos direitos dos doentes.

Quais as principais dificuldades com 
que se têm deparado?
Falta de fundos para levar avante alguns 
projectos e contratar pessoas para apoiar 
o trabalho da Associação; falta de recursos 
humanos que possam contribuir para os 
órgãos da Associação.

Como as pessoas podem ajudar a 
Associação?
Doando apoios/ajudas técnicas (cadeiras 
de rodas, camas articuladas, colchões anti-
escaras, etc.), efectuando um donativo em 
dinheiro, fazendo-se sócio da APELA ou 
ainda oferecendo-se como voluntário.

O que vos tem surpreendido mais nesta 
curta experiência?
A boa vontade e qualidade dos voluntários 
que connosco têm colaborado.
A boa vizinhança com toda a comunidade 
nas proximidades da Associação.

Está previsto o crescimento do 
projecto? De que modo?
Sim, dependendo dos fundos que 
consigamos angariar. Através do aumento 
das sessões de fisioterapia e de apoio 
psicológico, da contratação de cuidadores 
domiciliários para apoio a famílias de 
doentes, da aquisição de uma carrinha 
adaptada a cadeira de rodas e da extensão 
das actividades a outras zonas do país, 
nomeadamente o Porto.

Onde estão e como podem ser 
contactados?
Nas Olaias, Rua Al Berto, lote 18, lojas A e 
B, com entrada pela Rua Wanda Ramos. 
Site: http://www.apela.pt. Contactos: 
geral@apela.pt, 968356350 / 218491756.
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Guardiões do Jardim 
em Carnide

Decorreu no passado dia 21 de Junho, no 
Bairro do Armador, a “Festa da Amizade 
no Armador”, promovida e organizada pelo 
Grupo Comunitário do Bairro do Armador. 
Com o objectivo de assinalar o Dia Mundial 
do Refugiado, a Praça do Armador foi o 
local escolhido para este evento.
Este foi de facto um dia de festa. E como 
não há festa sem música realizaram-se 

diversas actuações de grupos de dança 
como os  Extreme Generation e AFA, 
bandas LOGOS, a artista local, G-fema, 
e vários Cantores e Rappers do Conselho 
Português dos Refugiados: Solomon (da 
Eritreia); o Asha (Guiné Conacri), o Baillo, 
o Bachir, a Alice e a Fatou (da Guiné 
Conacri, Serra Leoa e Senegal) e, por 
último, o Hadjy (da Guiné Conacri).

E porque o principal propósito da data é 
promover uma reflexão sobre a realidade 
enfrentada por pessoas que se vêem 
obrigadas a deixar os seus países de 
origem em busca de segurança e paz, as 
crianças deram o seu valioso contributo 
através de distribuição aos presentes 
dos seus genuínos pensamentos sobre o 
conceito de refugiado.

Festa da Amizade no Armador

Festival da Ponte no Rego

Entre os dias 19 e 21 de Junho celebrou-
-se, no Bairro do Rego, o Festival da 
Ponte, que teve como objectivo não só 
chamar a atenção para um local de dificil 
atravessamento na freguesia, a passagem 
sobrelevada da Rua da Beneficiência, 
como também construir e reforçar pontes 
entre instituições, moradores, territórios, 
culturas e saberes tão díspares. 
Este evento foi levado a cabo pelo “O nosso 
km2”, projecto promovido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e pela Câmara 
Municipal de Lisboa, em parceria com a 
GEBALIS, Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, Junta de Freguesia Avenidas 
Novas, Fundação PT, Universidade 
Católica Portuguesa, Universidade Nova 
de Lisboa, ISCAL, PSP – 31.ª Esquadra, 
Abreu Advogados, SAPANA, FITI e IPAV. 
A estes parceiros juntaram-se outras 
entidades e moradores da freguesia, que 
construiram um programa de actividades 

totalmente participado, de onde se realçam: 
a música, as marchas, as danças, a limpeza 
do bairro, o peddy paper institucional, a 
exposição de artesanato, a demonstração 
de boxe e o torneio de futsal. 
A população aderiu ao evento desde o 
primeiro momento, participando não só 
em diferentes pontos do programa de 
actividades, como estando presente e 
divertindo-se nos três dias de festa.
Os laços estão criados!
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Desenvolveu–se a actividade de implementação de uma horta 
pedagógica com as crianças do Externato n.º 4 da Educação 
Popular, Confraria de São Vicente de Paulo, em Carnide após 
recepção de candidatura ao Programa Guardiões do Jardim, 
promovido pela GEBALIS. 
Esta instituição, ainda que se localize fora dos bairros geridos 
pela Empresa, tem como utentes crianças residentes nos 
Bairros da Horta Nova e Padre Cruz. 
As crianças tiveram oportunidade de plantar e semear as 
espécies hortícolas que escolheram: alfaces, couve bróculo, 

beringela, alho francês, tomate, salsa, coentros, feijão verde e 
pepinos. A actividade foi pautada por entusiasmo e muita alegria 
dos mais novos ao estar em contacto com a natureza.
O local escolhido para a horta foi uma zona onde já tinham sido 
efectuadas outras hortas.
Os trabalhos iniciais incluiram a preparação do terreno, estrumá-
-lo adequadamente e dividi-lo em canteiros. Em cada canteiro 
foram plantadas e semeadas as espécies hortícolas.
A participação activa de todas as crianças fez desta actividade 
um momento divertido e de grande aprendizagem.

“Eyes on the Street” no Ourives

No âmbito da parceria entre a GEBALIS, 
o Agrupamento de Escolas Luis António 
Verney e a Secretaria Geral do Ministério 
da Administração Interna, durante o ano 
lectivo foram decorrendo actividades do 
projecto “Guardiões do Jardim/ Criminal 
Prevention Trough Environmental Design 
(CPTED)”.
Por iniciativa dos alunos realizou-se uma 
festa de apresentação do projecto, a toda a 
comunidade educativa, com apresentação 

de um filme produzido pelos alunos do 
curso de TIC (Tecnologia informação) a 
que se seguiu um lanche e muita diversão.
Terminada a formação teórica, deu-se 
início à parte prática do projecto em que 
alunos, técnicos, professores e equipa 
de jardinagem da GEBALIS limparam e 
cuidaram da envolvente ajardinada da 
escola, planearam e implementaram um 
pomar.
A temática da vigilância natural do espaço 

foi trabalhada com os alunos do 9.º ano 
da turma de artes visuais, que produziram 
uma nova sinalética e esculturas indicando 
o caminho da entrada da escola até ao 
pomar. As esculturas pretendem reforçar os 
conceitos apreendidos na filosofia de “eyes 
on the street”, ou seja o reforço natural do 
espaço construído através da presença 
de pessoas ou elementos que transmitem 
aos utilizadores do espaço sentimentos de 
segurança.

Festa na Mata no Ourives

No passado dia 15 de Junho de 2014, o 
Grupo de Parceiros do Bairro Quinta do 
Ourives e Madre Deus, do qual a GEBALIS 
faz parte, promoveu a Festa na Mata. 
O evento decorreu na Mata da Madre de 
Deus e contou com: a participação da PSP/
EPAV - 12ª Esquadra, que proporcionou 
à população, uma demonstração da 
Equipa Cinotécnica e uma exposição de 

viaturas; a actuação do Grupo de Seniores 
que frequentam as aulas de Ginástica 
Moderada, promovidas pela Junta de 
Freguesia do Beato; a participação dos 
Bombeiros Voluntários do Beato que 
disponibilizaram a actividade de slide, 
medição da tensão arterial e a exposição 
das suas viaturas. 
A população (cerca de 500 pessoas) 

que assistiu ao evento contou ainda 
com pinturas faciais para contentamento 
dos mais novos e animação musical, 
desfrutando de uma agradável tarde de 
convívio, em ambiente festivo, com o 
contributo do desfile da Marcha do Beato.  
Futuramente o Grupo de Parceiros irá 
promover a apresentação da Campanha 
“Cuida do teu Bairro”, junto da população. 
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Curso de formação no Centro 
Social da Musgueira

O Centro Social da Musgueira encontra-
-se a promover um novo curso de 
formação modular em Planeamento 
e Desenvolvimento de Actividades 
de Tempos Livres, de nível IV, que 
decorrerá entre 9 e 30 de Setembro 
próximo.
Esta formação, certificada e gratuita, 
com duração de 50 horas, decorrerá no 
Centro Social da Musgueira, entre as 18 
e as 21 horas.
Qualquer esclarecimento adicional ou 
formalização da inscrição deverá ser 
enviado um e-mail para: formacao@
musgueira.pt.

Alzheimer Portugal lança 
nova linha telefónica de apoio 
psicológico

A Alzheimer Portugal tem em 
funcionamento uma nova linha de 
apoio para cuidadores de pessoas 
com Demência, assim como para 
todos aqueles que desejem obter mais 
informações. 
A linha telefónica - 213 610 465 - 
funciona todos os dias úteis, das 10h às 
13h e das 14h às 17h.
A existência desta nova linha de apoio 
é possível graças ao co-financiamento 
pelo Programa de Financiamento 
do INR, I. P. às ONG, para 2014, ao 
Projecto Informar +. Este procjeto 
consiste na disponibilização de um 
serviço de atendimento telefónico, 
inexistente até à data em Portugal, 
que visa dar resposta à necessidade 
de esclarecimentos não só de pessoas 
com Demência, cuidadores formais e 
informais, mas também da sociedade 
em geral. 
Trata-se de um serviço bastante 
inovador, e de âmbito nacional, que 
procura dar uma resposta aos pedidos de 
informação de todos os que contactem 
esta linha de atendimento telefónico.
Para mais informações visite o sítio na 
internet www.alzheimerportugal.org

No seguimento da demolição do 
denominado "Corredor da Morte", já se 
encontra a decorrer a primeira fase das 
obras nos Lotes 540, parte do 540A, 542 
e 544. 
No dia 23 de Junho iniciou-se a segunda 
fase de conservação e requalificação das 
zonas comuns e espaço público envolvente 
dos lotes 524, 525, 526, 528, 531, 532, 
533, 536, 537 e 538 no Bairro do Condado, 
em Marvila, com um prazo de execução 
previsto de dez meses. 

Estas obras, para além de valorizarem 
o património, irão permitir o aumento do 
conforto, segurança e acessibilidade aos 
lotes referidos.
Com esta intervenção serão criadas 
novas redes de abastecimento de água, 
electricidade, esgotos e sistemas de 
ventilação individualizados, também as 
fachadas e coberturas serão reabilitadas 
e reforçada a segurança contra risco de 
incêndio, a acessibilidade e segurança em 
zonas comuns.

Início das obras no 
Bairro do Condado

A Brincar a Brincar 
Podemos Cuidar
O Projecto “A Brincar a Brincar Podemos 
Cuidar” decorre desde Maio de 2013, nos 
Lotes 29 e 30 da Rua General Justiniano 
Padrel – Bairro Vale Santo António -  tendo 
como entidade promotora a GEBALIS e 
entidades parceiras a Junta de Freguesia 
de São Vicente – Projecto Intervir, a 
Comissão de Lote dos lotes 29 e 30, a 
Escola Rosa Lobato Faria, a SCML, a PSP 
– Policiamento de Proximidade, a ASEG – 
Associação Solidariedade Entre Gerações, 
a Viveiros Falcão SA, a CML: DMAU-
DSESA e a ANAFS.
O Projecto visa: envolver os moradores 
na estima e preservação dos espaços 
comuns; promover melhorias nos lotes 
através da intervenção em zonas comuns; 
diminuir actos de vandalismo; promover o 
trabalho em rede; aumentar o sentimento 
de pertença; alertar para atitudes e 
comportamentos no período de duração do 
projecto e incentivar o espírito de partilha e 
aproximação entre os dois lotes, tudo isto 
com a participação activa dos moradores.

Desde o início do Projecto que têm sido 
desenvolvidas várias actividades, entre 
elas: Reuniões de Lote e Constituição das 
Comissões de Lote; Reuniões de Parceiros 
Locais com presença das Comissões de 
Lote; Limpeza dos Pátios e retirada de 
pertences nos espaços comuns; Jogos 
Tradicionais; Limpeza do Bairro: Caça 
ao Tesouro e Pintura prévia do mural; 
Pintura do Mural do Projecto; Intervenção 
na Instalações Eléctricas (botoneiras 
e intercomunicadores/iluminação nos 
espaços comuns); Mãos à Obra (pintura 
das entradas dos lotes e patamar do 
Piso 2); Colocação das portas dos lotes e 
entrega das chaves aos moradores; pintura 
das mãos; Árvores de Natal; Nos Trinques: 
ligação dos trincos eléctricos; Inauguração 
do Pátio das Boas Atitudes; Festança com 
a Vizinhança.
A GEBALIS agradece a todas as entidades 
envolvidas e a todos os moradores com os 
quais conta, no sentido da preservação e 
continuação do trabalho até aqui realizado! 



Piquenique Comunitário na Alta de Lisboa

Um Projecto:
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Realizou-se no passado dia 31 de Maio, o “Pic-Nic 
Comunitário da Alta de Lisboa”. 
Tal com tem vindo a acontecer em anos anteriores, o Grupo 
Comunitário da Alta de Lisboa, promoveu a realização do 
evento, que aconteceu numa manhã soalheira e num local 
muito agradável que convida à descontracção e ao convívio 
– o Parque Oeste.
Constituindo uma actividade de adesão livre, destinada 
à população residente nos Bairros da Alta de Lisboa 
e promovendo uma cultura participativa, registou-se a 

presença de várias Entidades que intervêm na zona, com os 
seus representantes, técnicos e utentes e demais residentes 
que quiseram participar.
Durante a manhã foram dinamizadas várias actividades: 
animação, pinturas faciais, danças, ginástica, teatro infantil, 
segways (entre outras), culminando com o Pic-Nic e com 
a “partilha” entre os participantes – cumprindo-se com o 
espírito da actividade.
Para o próximo ano, a organização deste evento irá repetir a 
actividade desejando atrair um maior número de residentes.

Costura, economia doméstica e 
eficiência energética num só curso

Oito moradoras do Bairro Alfredo Bensaúde 
terminaram com sucesso o “Curso de 
Iniciação à Costura, Recicling e Upcycling, 
Eficiência Energética e Economia 
Doméstica”, conhecido por MODASMART, 
que decorreu no Bairro entre Dezembro de 
2013 e Junho de 2014. 
Durante 60 sessões de aprendizagem, 
as formandas tiveram oportunidade de 
aprender sobre princípios básicos de 
costura; pontos básicos e seu domínio; 
medidas e modelagem; técnica de 
fuxico; modelagem de saias e camisolas; 
decorações de peças; grafismo de 
construções de peças e de almofadas; 
arranjos domésticos; estruturas e texturas 
têxteis (dicas para a compra de tecidos, 
relação de tecido, agulha, linha e ponto, 

entre outras); trabalhos com tecidos 
delicados, texturados, lisos e transparentes, 
com elásticos, com fechos, com fios 
metálicos, tachas e rendas; reciclagem de 
tecidos; trabalho e utilização de máquinas 
de costura doméstica e industriais; 
máquinas de costura industrial específicas 
(corta e cose; remate ; costura com relevo); 
riscos e cortes de peças base de vestuário 
de adulto e criança; empreendedorismo e 
planos de negócio; Eficiência Energética e 
Economia Doméstica. 

O que é que a eficiência energética tem 
a ver com a costura?
Aparentemente nada, apesar das 
máquinas de costura de uso doméstico 

ou industriais necessitarem de energia 
eléctrica para poderem funcionar e 
permitirem a elaboração de tantos objectos 
diferentes, utilitários, artísticos ou mesmo 
de protecção e apoio à saúde de todos nós. 
Porém, foi no âmbito do Projecto “WIN-WIN 
Bensaúde do Projecto IMEA – Medidas 
integradas de Eficiência Energética”, no 
qual a GEBALIS é entidade Parceira, 
que foi possível realizar este curso de 
aprendizagem inicial que também incluiu a 
sensibilização sobre eficiência energética 
em contexto doméstico.
Esta realização só foi possível devido ao 
contributo positivo dos residentes do Bairro 
e contamos com todos para continuarmos 
a melhorar o Bairro Alfredo Bensaúde que 
é de todos nós.
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Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, Regulamento Geral do Ruído


