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89% dos moradores vão manter
hábitos depois da quarentena
Uma enquete feita pela reportagem mostrou que entre as práticas adquiridas e que devem ser mantidas
estão os cuidados com a higiene, atividades físicas e trabalhar de casa. PÁG. 7

| CASTELLO BRANCO |
Viaduto Araguaia
terá acesso à pista
da marginal PÁG. 7

| 8 DE SETEMBRO |

Mesmo com protocolo,
pais relatam temor do
retorno às aulas PÁG. 7

Mesmo com a adoção de protocolos de saúde, a insegurança dos pais para a retomada das atividades
escolares é grande e isso se reflete em Alphaville.
Segundo pesquisa nas redes sociais, 78% disseram
temer pela volta dos filhos às aulas.

| PETS |
FOTOS: MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Sessenta e um por cento dos
brasileiros vão manter a maioria
dos novos hábitos adquiridos na
quarentena. Foi o que mostrou a
pesquisa Barômetro COVID-19, feita
pela Kantar Brasil, que explora os
comportamentos, atitudes e crenças dos brasileiros. Na região, os
moradores também devem deixar
em sua rotina diferentes práticas
obtidas no período.
Uma enquete feita nas redes sociais da Folha de Alphaville na última semana mostrou que, por aqui,
89% dos que responderam pretendem manter no futuro os novos hábitos adquiridos na quarentena.
Entre os mais citados pelos moradores que participaram da pesquisa
estão as práticas relacionadas à higiene, realização de atividades físicas e trabalhar de casa.

| RETOMADA. Escolas terão que adotar medidas, como distanciamento entre alunos, álcool gel e manter salas arejadas

| PADROEIRA |

Santana de Parnaíba
prepara celebração
de Santa Ana PÁG. 7
No domingo (26), é celebrado o Dia de Santa
Ana, padroeira de Santana de Parnaíba. Para
comemorar, na sexta (24) e sábado (25), às 20h,
haverá o tríduo com celebração presencial na
igreja matriz (Largo da Matriz, s/n). No domingo
(26), às 9h, ocorre a santa missa. É preciso agendar para participar.
Mande um oi fique informado!
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Barueri fará
campanha própria
de vacinação
antirrábica PÁG. 6

| CONCORRÊNCIA |
Em duas cidades,
oposição “diminui”
para a disputa
eleitoral PÁG. 4
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Retorno com temor
A volta às aulas no país coloca
em risco não apenas crianças, adolescentes, professores e funcionários
de escolas. O retorno também pode
representar ameaça de contágio pela
covid-19 para outros 9,3 milhões de
adultos e idosos, que estarão em contato com esses estudantes na mesma
casa. O alerta é da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que divulgou, na
quarta-feira (22), estudo apontando
os perigos que o retorno à sala de
aula representa.
“A volta às aulas pode representar um perigo a mais para cerca de
9,3 milhões de brasileiros (4,4% da
população total) que são idosos ou
adultos (com 18 anos ou mais) com
problemas crônicos de saúde e que
pertencem a grupos de risco da covid-19. Isso porque eles vivem na
mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar (entre 3 e 17
anos)”, destaca Fiocruz.
Segundo o estudo, a quantidade de pessoas que pode passar a se
expor ao novo coronavírus foi calculada por análise da Fiocruz feita
com base na Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS 2013), que foi realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) em parceria com
o Laboratório de Informação em Saúde (LIS) da Fiocruz.

O estado de São Paulo tem o
maior número de pessoas nessa situação, com cerca de 2,1 milhões de
adultos e idosos em grupos de risco
com crianças em casa, seguido por
Minas Gerais (1 milhão), Rio de Janeiro (600 mil) e Bahia (570 mil). O
Rio Grande do Norte é o que possui
a maior percentagem da população
nesses grupos: 6,1% do total.
Pesquisadores do Instituto de
Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz analisaram dados da
PNS 2013 sobre dois grupos populacionais que se encontram nos chamados grupos de risco da covid-19:
os adultos com idade entre 18 e 59
anos que têm diabetes, doença do
coração ou doença do pulmão, e os
idosos (com 60 ou mais anos). Em seguida, cruzou os dados para verificar
quantos desses dois grupos residem
em domicílio com pelo menos um
menor entre 3 e 17 anos – ou seja, em
idade escolar.
Moradores de Alphaville demonstram que, mesmo com protocolos sanitários estabelecidos, há
temor na retorno às aulas, marcadas
para o dia 8 de setembro.
Especialista ouvida pela Folha
de Alphaville alerta para cuidados,
em matéria da repórter Beatriz Bononi, na página 7. Boa leitura!
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Emagreça dormindo
Com certeza o título da matéria
chamou sua atenção, correto?! Lógico,
literalmente o sonho de qualquer
pessoa é emagrecer dormindo.
Saiba que boas noites de sono
podem influenciar diretamente na sua
saúde e no processo de emagrecimento, já que o sono reparador é fundamental para o equilíbrio hormonal e
para o controle da fome.
Estudo mostram que dormir mal
ou pouco influencia na correta produção dos hormônios grelina e leptina,
os famosos hormônios que sinalizam
fome, saciedade respectivamente.
Quem aí já reparou que após aquela
noite terrível de sono a vontade por
carboidratos e doces aumentou ou
que precisou comer mais para se manter com energia durante o dia ?!
Estudo também evidenciam que
noites mal dormidas aumentam a
resistência insulínica, facilitam o
acúmulo de gordura e contribuem
para o desenvolvimento de diabetes
tipo 2. Quem diria que aquelas horas
a mais assistindo séries ou trabalhando no computador podem estar
atrapalhando diretamente sua saúde
e qualidade de vida.
Como meu objetivo é sempre te
ajudar a ter uma vida mais saudável,
que tal algumas dicas para dormir
melhor? Vamos lá:
- Faça refeições leves e de fácil

digestão no jantar;
- Quanto mais cedo fizer a última
refeição, melhor;
- À partir das 20 horas, diminua as
luzes do ambiente e inicie atividade
mais calmantes;
- Evite usar o celular, computador,
tablets e televisão até tarde. A luz dos
aparelhos influencia diretamente na
produção de melatonina, hormônio
essencial para boas noites de sono;
- Chá de melissa, camomila, mulungu podem ajudar a acalmar;
- Evite tomar café e alimentos com
cafeína após às 16 horas;
- Fique atento às luzes do quarto,
mesmo aquelas pequenas da televisão, elas também podem atrapalhar
seu sono;
- Controlar o estresse é fundamental, já que altos níveis do cortisol
(hormônio do estresse) ao longo do
dia, influenciam na produção da melatonina (hormônio do sono);
- Inclua a meditação antes
de dormir, acalmar a mente e os
pensamentos acelerados ajudará
muito. Atualmente existem vários
aplicativos de meditação guiada
que podem te ajudar;
Agora já sabe, dormir bem, além
de fazer seu dia render melhor,
também potencializa o seu emagrecimento!
Boa noite!!!

“Abrir o teto de gasto, criar novo imposto
para ter receita para gastar, aí olhando já
a eleição, já desorganizou tudo que está
sendo construído (...) nosso grande desafio
para o próximo ano é sentar em cima do
teto de gastos e não deixar para ninguém
mexer, porque as tentações são grandes “,
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sobre grande desafio para 2021
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| CORRIDA | Cenário acontece nas cidades de Barueri e Itapevi. Em Parnaíba, situação é oposta

Oposição sai de cena e apoia
pré-candidatos à reeleição
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Justiça Eleitoral
lança nova versão
do e-Título

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) vai
colocar no ar a nova
versão do aplicativo
e-Título. Entre as
novidades, estão
a possibilidade de realizar cadastro como
mesário voluntário e
consultar débitos com
a Justiça Eleitoral.

Bruna Furlan
vota a favor do
novo Fundeb

A deputada federal
Bruna Furlan (PSDB),
com base política em
Barueri, votou a favor
do novo Fundeb. A
Câmara aprovou, na
terça-feira (21), a PEC
que torna permanente
o Fundo de Desenvolvimento e Valorização
dos Profissionais de
Educação (Fundeb).

| IMPROBIDADE |
| PRÉ-CANDIDATOS. Com menos concorrentes, os pré-candidatos Rubens Furlan (Barueri) e Igor Soares (Itapevi) largam na frente

Escolha é para
cargo majoritário
ciou quem indicará como seu
sucessor.
Enquanto isso, o ex-prefeito do município, Silvinho
Peccioli, se coloca como
pré-candidato ao cargo pelo
PSD. O PT terá à frente do

pleito André Bastianon.
O médico Danilo Ferraresi,
do PTB, foi um dos primeiros a
colocar sua intenção de disputar a cadeira de prefeito
no próximo pleito. Ele, que
atua na rede municipal de
saúde, diz que o atual prefeito não tem candidato.
“Suas opções não são as melhores, por isso até o momento
não divulgou o nome, tem re-

ceio em falar agora e derreter
até o dia da eleição”.
Itapevi
O prefeito Igor Soares
(PODE) já conta com a ‘adesão’ das siglas PSD e PT. O
presidente estadual do PSDB,
Marco Vinholi, havia afirmado anteriormente à reportagem que os tucanos estariam
ao lado de Igor, em troca da

vice-prefeitura.
Os diretórios estaduais de
São Paulo do PT e PSD afirmaram que estarão ao lado
de Soares na corrida eleitoral. O PSD conta com Teco
(Marcos Ferreira Godoy) na
cadeira de atual vice-prefeito,
o que deve se repetir na chapa para as eleições municipais. O PT abriu mão de um
pré-candidato e apoiará Igor.

| DISPUTA |

Prazo final para registro de
candidaturas vai até 26 de setembro
De acordo com estimativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Luís Roberto Barroso, mais de 700 mil candidatos disputarão as 5.568 vagas de prefeito e as milhares
de cadeiras de vereador no
pleito deste ano, que ocorrerá em novembro. O prazo
para registro de candidatos

| APP |

| CÂMARA |

ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE/ MICHELA BRÍGIDA E PREFEITURA DE ITAPEVI

A menos de quatro meses
das eleições municipais, marcadas para 15 e 29 de novembro (1º e 2º turno), partidos de
oposição optam por não lançar pré-candidatos ao cargo
majoritário na região. Ao invés
de disputar o pleito, o PSD e
o DEM irão apoiar, em Barueri, o veterano Rubens Furlan
(PSDB). O tucano irá tentar
seu sexto mandato à frente da
cidade. No embate, ele poderá
enfrentar concorrentes como
Baltazar Rosa (PT) e Fábio Teruel (PODE).
O petista afirma que não
há nenhuma novidade em
relação a este cenário. “Ao
longo da história sempre foi
assim, vários partidos terminam apoiando o prefeito. No
passado, teve vez que só o PT
estava na oposição”, falou.
Baltazar citou o nome de
Reinaldo Monteiro (PROS),
como outro possível concorrente do tucano.
Em Santana de Parnaíba, a situação é diferente. As
siglas se unem para minar o
favoritismo do atual prefeito
Elvis Cezar (PSDB). O tucano
não poderá concorrer à reeleição por já estar em seu segundo mandato consecutivo
e o gestor ainda não anun-

notas
rápidas.

vai até 26 de setembro.
Na região, já há nomes
definidos para a corrida. Segundo pesquisa realizada
pela reportagem, na quinta-feira (23), junto ao site do
Tribunal, o PSDB, partido
do atual prefeito de Barueri,
Rubens Furlan, que concorrerá à reeleição, conta com
2.268 filiados na cidade. O

DEM, que optou por apoiar
Furlan, tem 770 filiados em
Barueri. Em Santana de Parnaíba, município comandado por Elvis Cezar (PSDB)
tem 943 registros. O PSD,
que terá à frente da corrida,
em Parnaíba, o ex-prefeito
Silvinho Peccioli, possui
240 filiações no município
e 105 em Barueri.

O PT, que terá pré-candidatos nas duas cidades citadas, conta com 1.352 filiados
em Barueri (disputará Baltazar Rosa) e em Parnaíba
(André Bastianon), 548.
Em Itapevi, o Podemos,
que tem Igor Soares ocupando o cargo majoritário,
contabiliza 208 filiados. Igor
também confirmou sua pré-

-candidatura.
O TSE destacou que
mais de 140 milhões de
eleitores estão aptos a votar em novembro. Nas Eleições Municipais de 2016,
a Justiça Eleitoral recebeu
um total de 496.927 pedidos
de registro para os cargos
de prefeito, vice-prefeito e
vereador.

TJ nega recurso de
Ministério Público
contra Haddad

A 7ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo
negou recurso interposto pelo Ministério
Público, que buscava
condenação do ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad por
improbidade administrativa. Segundo a ação,
Haddad recebeu R$ 2,6
mi em propina para pagamento de dívidas da
campanha à Prefeitura
de São Paulo em 2012.

| COVID-19 |
Vereador Fabião
é vítima de golpe

O vereador Fabião
(PSDB), que é presidente da Câmara de
Barueri, ficou internado por Covid-19 no Hospital Alvorada e relatou
ter sido vítima de golpe.
Segundo ele, sua esposa recebeu uma ligação
informando que Fabião
tinha sido diagnosticado com leucemia,
o que não é verdade.
Pediram dinheiro para
compra de medicação.
O vereador teve alta
antes do pagamento.
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| HIGIENIZAÇÃO | Sócios criaram lavatório portátil que dispensa instalações hidráulicas; custo é a partir de R$ 2,6 mil

Em meio à pandemia, empresários
de Alphaville e região se reinventam
GLÁUCIA ARBOLEYA

notas
rápidas.

redacao@folhadealphaville.com.br

| ESTIMATIVA |

Em meio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, os
empresários da região têm
apostado em invenções que
contribuem para a prevenção da doença.
Os sócios que moram
na região de Alphaville,
Fernando André, Murillo
Mastandrea e Eduardo Santini, morador de São Paulo,
que atuam em diferentes
segmentos como startup e

Coronavírus
causará queda
de 13,9% nas
exportações

A revisão da balança
comercial para
2020, divulgada na
quarta-feira (22)
pela Associação de
Comércio Exterior
do Brasil (AEB),
no Rio de Janeiro,
prevê exportações de
US$192,721 bilhões,
queda de 13,9% em
relação aos US$
223,989 bi em 2019.

A maior
capacidade
é de 75 litros,
375 lavagens
construção civil, lançaram
um lavatório portátil, da
Mão Limpa.
Fernando contou que
com o atual cenário e a paralisação dos serviços precisou
se reinventar. “Tínhamos
que fazer algo porque os negócios pararam e ao mesmo
tempo queríamos ajudar de

| CONSUMO |
|APRESENTAÇÃO. Fernando André e Murillo Mastandrea instalaram o equipamento na Alameda Rio Negro, escritório da Mão Limpa

alguma forma, então percebemos que existiam limitações para lavar as mãos. Muitos estabelecimentos, com
grande fluxo de pessoas, não
tinham local para a higienização na entrada”, disse.
O escritório dos empre-

sários foi equipado com o
lavatório (Alameda Rio
Negro 503), além de locais
na capital. Em Alphaville,
condomínios como o Gênesis 1 e o Alphaville 1 receberam o equipamento,
de forma temporária, para

os moradores conhecerem
a experiência.
‘Engenhoca’
O l ava tó r i o p o r t á t i l
não precisa de nenhuma
instalação hidráulica. Com
design atraente e equipa-

do com rodinhas para o
transporte, há opção de
três modelos. O preço varia de R$2.600,00, com capacidade de 20 litros até
R$4.600,00, versão luxo,
com 75 litros (lavagem para
375 mãos, em média).

Chega a 35%
consumidores
de alimentos
pela internet

Segundo o estudo Global Consumer Insights
Survey 2020, da empresa PwC, com o isolamento social causado
pela pandemia, 35%
dos consumidores estão comprando alimentos pelos canais online.

| ARRECADAÇÃO |

Os prefeitos da maioria
das cidades do país estão
atuando para que o Congresso não inclua a discussão
sobre impostos municipais
na reforma tributária. A intenção é preservar a gestão
do ISS (Imposto sobre Serviços), que abastece uma fatia
importante da arrecadação
desses municípios, como é
feita atualmente.
Antes da pandemia do
novo coronavírus, os gestores
já queriam evitar esse debate.
Agora, dizem que com a piora

da crise econômica, tornou-se
mais importante lançar a discussão para frente. Por isso,
os gestores apoiam a ideia do
governo de resolver, por ora,
apenas a parte relativa a impostos federais.
A versão da reforma elaborada pela Câmara prevê a
substituição, em dez anos,
de cinco tributos que incidem
sobre o consumo (ICMS, PIS,
Cofins, ISS e IPI) por um imposto único: o IBS (Imposto
sobre Bens e Serviços).
A proposta já passou pela

CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e pela fase de
debates em comissão especial. Já o texto do Senado
substitui nove impostos por
um único, sobre consumo.
Na terça-feira (21), o ministro
Paulo Guedes (Economia)
entregou ao Congresso a proposta de reforma tributária do
governo, que se resume, na
primeira etapa, à unificação
de PIS e Cofins para criar a
CBS (Contribuição sobre Bens
e Serviços). A alíquota ficou
definida em 12%.

AGÊNCIA BRASIL

Prefeitos atuam para tirar
ISS da reforma tributária

Em nova linha de crédito emergencial, 80% vão para pequenas empresas
O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu na segunda-feira (20) que ao menos
80% dos recursos do Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas
(CGPE), estimados em R$ 120 bilhões, serão direcionados a pequenas empresas. A
falta de crédito para as corporações de menor porte é uma das principais reclamações
do empresariado em meio à crise sanitária.
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| FLEXIBILIZAÇÃO | Estado informou que segue mantido retorno no dia 8 de setembro. Especialista faz alerta para cuidados

Mesmo com protocolo, pais relatam
insegurança para volta às aulas
| CUIDADOS. No
retorno, escolas
devem manter o
distanciamento
entre os alunos,
estimular a
lavagem das mãos
e manter a sala
aberta e arejada

BEATRIZ BONONI

Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que a volta às aulas deverá colocar em
risco 9,3 milhões de idosos e
adultos com problemas de
saúde. Isso porque este grupo, muitas vezes, vive com
crianças e adolescentes em
idade escolar.
Segundo a fundação, o
estado de São Paulo é o que
tem a maior quantidade de
adultos e idosos que poderão se arriscar, chegando a
2,1 milhões de pessoas. No
dia 17, o governo informou
que segue mantida a previsão para o dia 8 de setembro para o retorno das aulas
presenciais nas escolas.
Mesmo com a adoção de
protocolos de saúde, a insegurança dos pais para a
retomada das atividades escolares é grande e isso se reflete em Alphaville. Segundo pesquisa feita pela Folha
de Alphaville na terça-feira
(21), nas redes sociais, das
367 pessoas que responderam, 286, ou seja, 78%,
disseram que não sentem
segurança para deixar os
filhos retornarem às aulas.

FOTOS: MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE
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Casos da Covid-19
na região

Especialista
defende retorno
flexibilizado para
crianças que moram com pessoas
de maior risco
Apenas 81 pessoas (22%)
têm confiança no retorno.

Especialista
De acordo com Maria
Carolina Pereira da Rocha,
médica infectologista pediátrica, além da adoção
de todos os protocolos de
saúde, para uma retomada
segura das aulas é preciso
observar como estarão os
índices da Covid-19 na data

próxima ao retorno para
que, assim, seja tomada
uma decisão oportuna.
“O m a i o r p ro b l e m a
da reabertura parece ser o
aumento da circulação de
pessoas e, em consequência, do vírus. Creio que seja
importante individualizar
os casos, crianças que mo-

ram com pessoas de maior
risco ou que tenham algum
problema de saúde, talvez
possam ter seu retorno flexibilizado. Cada família
tem sua individualidade e
acho importante a escola
estar aberta para a decisão
de cada uma delas”, destacou a especialista.

Nesta quinta-feira (23),
segundo informações
da prefeitura, Barueri
registrou 3.542 casos
confirmados do novo
coronavírus (Covid-19) e
268 óbitos. Em Santana
de Parnaíba, na quartafeira (22), dados mais
recentes divulgados, o
município chegou a 1.509
infectados e 62 vítimas
fatais em decorrência da
doença.

| SENTIDO CAPITAL |

Viaduto Araguaia terá
acesso à pista da marginal

O prefeito de Barueri,
Rubens Furlan, anunciou
que está em licitação a obra
de mudança da agulha (via
de acesso) do Viaduto Araguaia, no km 22 da Rodovia
Castello Branco. Segundo
informações da gestão, a
reconfiguração permitirá o
acesso à pista da marginal
da rodovia sentido capital.
“Hoje quem acessa a
rodovia Castello Branco,

a partir do novo viaduto, só consegue trafegar
pela pista expressa. Com
a obra, o fluxo do viaduto
será absorvido pela pista marginal, o que deve
desafogar o trânsito em
Alphaville e Tamboré nos
horários de pico”, explicou.
A CCR Viaoeste, responsável pela via, informou
que o remodelamento é
uma solicitação da prefei-

tura com a Artesp e a execução do serviço já está
aprovada e será feita pela
concessionária.
“O prazo para início é
outubro de 2020. A concessionária, contudo, já está
em fase avançada de contratação das obras e poderá
iniciá-las em agosto, com
expectativa de conclusão
em 90 dias, após seu início”, informou em nota.

Parnaíba prepara comemorações para o Dia de Santa Ana
No domingo (26), é celebrado o Dia de Santa Ana, padroeira de Santana de Parnaíba. Para
comemorar, na sexta (24) e sábado (25), às 20h, haverá o tríduo com celebração presencial
na igreja matriz (Largo da Matriz, s/n). No domingo (26), às 9h, ocorre a santa missa. Para
participar, é preciso agendar (4154-2401). Programação completa no site da Folha de Alphaville.
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| ROTINA | Entre os mais citados em pesquisa feita pela Folha de Alphaville estão as práticas relacionadas a higiene e esporte

89% dos moradores vão manter novos
hábitos adquiridos na quarentena
| REABERTURA |

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Presidente
do ATC se
reúne com
prefeito de
Barueri

ANDREA FELIZOLLA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

| ENQUETE. Moradores do bairro passaram a ter mais cuidado com a higiene

Na pesquisa
Kantar, o principal
hábito adquirido
foi o de aumentar a
higiene (63%)

dos que responderam pretendem manter no futuro os
novos hábitos adquiridos na
quarentena.
Entre os mais citados pelos
moradores que participaram
da pesquisa estão as práticas
relacionadas à higiene, um
dos fatores mais importantes
para a prevenção à Covid-19,
realização de atividades físicas e trabalhar de casa.
O morador de Alphaville

Na região
Uma enquete feita nas
redes sociais da Folha de Alphaville na última semana
mostrou que, por aqui, 89%

Joaquim Marques Filho revelou que, desde o começo do
isolamento social, um dos hábitos que passou a fazer parte
do seu dia a dia e da família
foi o de lavar as compras de
supermercado.
“Outra coisa que vou continuar fazendo e que se tornou algo rotineiro por conta
da quarentena é deixar os
sapatos do lado de fora da
casa”, apontou.

| PETS |

Barueri realizará uma
campanha própria de vacinação contra a raiva na
cidade entre os meses de
setembro e outubro. Foi o
que informou a prefeitura à
reportagem. Segundo a gestão, a decisão foi tomada,
pois o estado não garantiu
o envio do imunobiológico.
“O p re f e i to Ru b e n s
Furlan pediu à Vigilância
Sanitária que realize a campanha, uma vez que já não
houve produção de vacinas
e distribuição pelo Ministério da Saúde no ano passado. Caso o município não

receba mesmo as doses, vamos comprá-las para imunizar os animais”, destacou a
administração.
Em Santana de Parnaíba, segundo a gestão, não
haverá vacinação “uma vez
que ainda não houve o repasse de vacinas”.
Particular
Uma alternativa para
não deixar o animal de
estimação sem a vacina
antirrábica é fazer a imunização em clínicas veterinárias particulares.
Segundo levantamento

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Barueri fará campanha própria
de vacinação contra raiva este ano

| ANTIRRÁBICA. No bairro, vacina pode ser encontrada com
valor a partir de R$ 60

feito pela equipe da redação em três estabelecimentos do bairro, a dose pode

ser encontrada com valores a partir de R$ 60 e
pode chegar a R$ 99.

| SOLIDARIEDADE |
Fundação
Alphaville promove
campanha Agasalhe
um Coração
A Fundação Alphaville
está promovendo a
campanha Agasalhe
um Coração. O objetivo
é levar cobertores,
agasalhos e kit de
higiene para 100 pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
As doações podem ser
feitas em dinheiro pelo
site (benfeitoria.com/
fundacaoalphaville).

| ARRECADAÇÃO |
Rainha da Paz
realiza 2ª Feijoada
Solidária
DIVULGAÇÃO

Sessenta e um por cento
dos brasileiros vão manter
a maioria dos novos hábitos adquiridos na quarentena. Foi o que mostrou
a pesquisa Barômetro
COVID-19, feita pela Kantar Brasil, que explora os
comportamentos, atitudes
e crenças dos brasileiros.
Na região, os moradores
também devem deixar em
sua rotina diferentes práticas
obtidas no período.
Segundo o levantamento
da Kantar, o principal hábito
adquirido durante a época de
isolamento social e que deve
ser mantido é o de aumentar a higiene (63%). Logo em
seguida aparece comer mais
saudável (54%), focar no desenvolvimento pessoal (50%)
e passar mais tempo com as
pessoas que moram na mesma casa (47%).
Ainda na pesquisa, realizada de forma virtual com
500 brasileiros, aparecem
também comprar online
(46%), ler (38%), trabalhar
de casa (38%) e usar mídia
online (28%) como práticas
que serão preservadas no
período pós-quarentena.

notas
rápidas.

| RETOMADA. Reunião aconteceu nesta segunda-feira (20)

Na segunda-feira (20), o
presidente do Alphaville Tênis Clube (ATC), Pedro Salla,
e outros representantes do
clube se reuniram com o
prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, para a assinatura
do termo de compromisso
para a reabertura parcial do
espaço, que voltou a funcionar na terça-feira (21).
O documento entregue
à prefeitura teve aprovação
das secretarias dos Negócios Jurídicos e de Saúde e
seguiu todos os protocolos
sanitários, além dos decretos estadual e municipal.
Segundo o presidente
do ATC, todos os cuidados
estão sendo tomados e
estão descritos minuciosamente nos protocolos
entregues. “Eles tiveram
como base os procedimentos e recomendações feitas
pelo Sindi Cluce e ACESC,
sempre com o intuito de
assegurar o bem estar dos
associados”, esclareceu
Pedro Salla.

No sábado (25), das
11h30 às 14h30, a ONG
Rainha da Paz realiza
a 2ª edição da Feijoada
Solidária, em prol aos
projetos da entidade. Custa R$35 e a
reserva pode ser feita
pelo telefone (964095049). A retirada é na
Estrada Ecoturística
do Suru, 1.833.

| RETOMADA |
Blue Tree Premium
Alphaville reabre
as portas
Na segunda-feira (20),
o Blue Tree Premium
Alphaville (Al. Madeira
398) retomou suas
atividades. A rede
informou que, para
o retorno, segue um
protocolo de segurança, além dos decretos
municipal e do estado.

| VIDA UNIVERSITÁRIA |
Unicamp abre
inscrições para
vestibular no dia 31

No dia 31 de julho, a
Unicamp abre as inscrições para o vestibular 2021. Os estudantes
devem se inscrever
pelo site (comvest.
unicamp.br).
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| NA PANDEMIA | Especialista destaca que negociação deve ser feita entre locador e locatário

Acordo no aluguel deve
favorecer ambas as partes
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Com a pandemia da Covid-19, houve uma mudança
no cenário não só da saúde,
mas econômico também. Muitas pessoas tiveram uma diminuição na renda mensal, o
que resultou em uma demanda por negociações de valores
dos aluguéis dos imóveis.
Segundo o advogado
Paulo Akiyama, por lei, o
inquilino não possui direito na redução de valores e
que a negociação deve ser
feita diretamente entre o locatário e o proprietário do
imóvel, de modo a favorecer
ambas as partes.
“É importante apresentar evidências dessa redução
de renda, por meio de um
holerite ou mesmo um demonstrativo de faturamento
de empresa, caso seja em-

O recomendável
é que valor não
ultrapasse 25%
da renda total
do locatário
presário, uma vez que esses
itens podem ser requeridos
para um eventual acordo
entre as partes. Para formalizar o que foi decidido basta elaborar um aditamento
ao contrato”, destacou.
Outras dicas
De acordo com o especialista, seja em imóveis
residenciais ou comerciais,
é importante ficar atento ao
valor comprometido na locação da unidade. Segundo ele,
o recomendável é que não ultrapasse 25% da renda total
do locatário.
“O inquilino deve manter o pagamento do aluguel
e buscar a negociação para
redução somente quando se
tornar necessário. Precisam
todos entender que a outra
parte também tem obrigações. Não se pode apenas ficar com o bônus sem assumir
o ônus”, finaliza.

AYMANE JDIDI/PIXABAY

| RENEGOCIAÇÃO. É importante mostrar evidências
de redução de renda

