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Mesmo liberadas, escolas estão
cautelosas com volta às aulas
Apesar da autorização para as aulas presenciais nas escolas privadas em Barueri e atividades de reforço em
Parnaíba, instituições ainda avaliam data do retorno, após seis meses suspensas por conta da Covid-19. PÁG. 8

Alpha Cine Drive-in
abre as portas no
bairro PÁG. 1O

Nesta quinta-feira (17), foi inaugurado o Alpha Cine Drive-In (Av. Juruá 507).
O espaço conta com uma tela de 17 por 7
metros, projeção digital de cinema e é do
grupo Alpha Filmes.

| PREVISÃO |

| PROGRAMAÇÃO. Cinema a céu aberto apresentará sucessos da Disney, filmes de super-heróis e produções inéditas

Resgate Animal
de Barueri completa
um ano PÁG. 8
MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FDA

Primavera será de
tempo mais seco e
poucas chuvas PÁG. 8

Em outubro, o Resgate Animal, ambulância UTI adaptada
para atendimento de pets de rua,
completará um ano de funcionamento. Foram 179 resgates.
Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FDA

| PETS |

| NO ESCURINHO |

DIVULGAÇÃO

Barueri e Santana de Parnaíba
autorizaram a retomada das aulas
presenciais em escolas particulares dos municípios. Por conta da
pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas em março para conter a doença e, desde
então, as instituições têm mantido
aulas em formato remoto.
Em documento publicado no
sábado (12), no Diário Oficial, a
Prefeitura de Barueri informou
que “as unidades escolares privadas e públicas estaduais ficam
autorizadas a retomar as atividades presenciais seguindo todas as
diretrizes do Plano São Paulo”.
Já em Parnaíba, as aulas presenciais de reforço, recuperação e
extracurriculares nas instituições
particulares estarão autorizadas a
partir do dia 21. Veja o que diz especialista ouvido pela reportagem.

Conquistas do bairro
e principais desafios
em seu aniversário
PÁGS. 11 A 22
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LUCAS

SCUDELER GOMES

Parabéns pra você:
47 anos de Alphaville!
A mobilidade urbana continua sendo o principal desafio de Alphaville,
mostra a reportagem do Caderno Especial da Folha de Alphaville em homenagem ao bairro em seus 47 anos. O
assunto é um dos mais debatidos por
moradores da região e gestores. Entre
as obras esperadas de destaque, segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba,
estão a ciclofaixa e o túnel sob a Avenida Yojiro Takaoka, que fará a ligação da
Avenida Universitário com a Avenida
Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues.
De acordo com a administração, a previsão é de que os projetos sejam entregues até o fim do ano.
Já o prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, disse que a novidade para
desafogar o trânsito na região é a inversão do acesso na Castello Branco,
que será pela pista marginal, permitindo chegar ao Rodoanel a partir do
viaduto sobre a Alameda Araguaia.
As obras já começaram e devem estar prontas em três meses, segundo
a gestão. “Uma obra que será tocada
pela prefeitura e também vai auxiliar
na mobilidade do bairro é a ligação
da ponte Antônio Macedo Arantes à
Avenida Café do Ponto, que vai aliviar o tráfego para quem trabalha

Mentor de Alta Performance

O Código Masculino - Parte 1

em Alphaville facilitando o acesso à Castello Branco”, completou.
Elvis Cezar, gestor de Parnaíba, ressaltou que o desafio é fazer com que
Alphaville continue sendo “este centro comercial e administrativo que,
juntamente com os demais bairros,
movimentam a economia da nossa
cidade, atraindo empresas, gerando
desenvolvimento e empregos, com
mão de obra qualificada”.
Em meio à pandemia, com o isolamento social sendo a tônica das
autoridades sanitárias, as ruas ficaram vazias e só então se percebe
como é bom ter menos carros nas
vias. Ganha também o meio ambiente, com menos poluição.
É o caso de refletir se não é necessário a tão famosa mudança de
hábito, novos hábitos. Bike, carona compartilhada, bus, enfim, a
gente consegue se programar para
usar menos carro se o resultado
for menos trânsito e ar mais puro
para todos? Deveríamos. Alphaville
merece. o bairro chega aos 47 anos
lindão. E a gente só pode agradecer
por todas as possibilidades que ele nos
oferece. E desejar vida longa. Parabéns
Alphaville!

Como pensam os homens?
Essa é uma das perguntas que
mais recebo de minhas alunas quando
o assunto de relacionamentos é
abordado. A resposta simples e direta
é: Diferente das mulheres. Precisamos entender verdadeiramente que
homens são homens e mulheres são
mulheres e que existem diferenças
fundamentais no processamento de
informações cognitivas, vivência das
emoções e sentimentos e também da
visão de mundo.
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Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde,
sobre a possível distribuição da cloroquina
no programa Farmácia Popular

Os artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião do
jornal. Por motivo de espaço, os artigos são editadas. Distribuição:
Residenciais e áreas comerciais de Alphaville, Tamboré, Aldeia da
Serra e demais áreas de Barueri e Santana de Parnaíba
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BRA

“No programa aqui tem
farmácia popular, que é
uma estrutura de não só
cloroquina — todos os
medicamentos do kit
covid estão sendo
discutidos para
distribuir também
na Farmácia Popular”,,

Esse artigo faz parte de uma série
de dois artigos que explica o código
base de cada gênero e dá as chaves
mestras para que possamos criar pontes de diálogo efetivas entre homens
e mulheres, que podem florescer em
relacionamentos maduros, sucesso e
felicidade conjugal.

A Base Motivacional
Um conceito chave para compreender os homens é saber sua que sua
base motivacional, aquilo que subjaz
todas as ações em suas vidas, é a admiração. Especialmente a admiração
feminina, mas toda admiração traz
consigo uma capacidade motivacional
equivalente ao seu contexto.
Homens fazem o que fazem para
receber admiração de seus pares, de
suas esposas, de amigos, de filhos, de
pais e da sociedade como um todo.
Homens maduros, aqueles que atingiram certo grau de sabedoria, voltam
sua base motivacional para dentro de
si mesmos, e buscam em maior grau a
admiração própria e em menor ênfase
a admiração externa. Essa situação
é incomum, visto que a maioria das
pessoas não alcança esse estado de
maturidade.
A Graduação da Motivação
Essa admiração também passa por
quatro etapas de sofisticação e contextos conforme esse homem amadurece:
Admiração física: a mais imatura, mas mais frequente - pura libido
física e satisfação sexual. Quando o
homem tem conquistas sexuais, se
sente admirado e isso o motiva. Tem

medo do compromisso. A causa principal da perda da libido em homens é a
falta de admiração - impotência.
Admiração emocional: é quando esse homem, já um pouco mais
sofisticado, se abre para trocas com
o feminino mais sutis, e se permite
o romance, a diversão, o humor e o
bem viver. Esse homem tem menos
medo do compromisso que o primeiro,
mas ainda é arredio e se sufoca com
facilidade.
Admiração intelectual: essa nível
de maturidade é o fundamental para
o homem escolher a mulher com que
vai se casar e ter filhos. Ele mede a
qualidade dessa mulher e se motiva
ao compromisso pela maneira como
essa cuida dele quando ele precisa.
Não é cuidado contínuo como com
uma criança, mas sim apenas em seu
momento de saturação. É quando ele
vira menino, e se torna frágil. Essa admiração é extremamente motivadora
para o fundamento do casamento para
o homem.
Admiração espiritual: raramente
ocorre na sociedade, pois poucos homens se permitem amadurecer até esse
nível, mas é o extrato superior da motivação masculina. É quando esse homem
se permite receber conselhos de sua
parte feminina e vê a intuição feminina
como uma proteção e anteparo contra os
riscos que se expõe no mundo.
Para amadurecer e se tornar um
verdadeiro patriarca, esse homem
deve a cada ciclo de aprendizados de
vida se deparar com sua sombra que é
a sombra da promiscuidade, do medo
do compromisso e da não admiração.
Essa sombra impede o homem de
se engajar verdadeiramente com o
feminino com medo de ser enganado e
o ‘empurra’ a ser sempre um menino,
desconfiado e libidinoso, infiel.
Ser homem é se abrir ao feminino,
respeitá-lo e apoiá-lo mesmo que não
o entenda, se intrigar pela sua beleza
e o adotar como parceiro na jornada
da vida.
No próximo artigo, vamos abordar
como são as mulheres.
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| DISTANCIAMENTO | Apesar das regras sanitárias, não há norma que impeça contato físico com o eleitorado

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Apesar da tentativa de
aplicar as regras de distanciamento social pregadas
por especialistas em saúde
pública para evitar o contágio do novo coronavírus,
o tradicional corpo a corpo
tem sido praticado pelos
pré-candidatos às prefeituras da região. A situação
tem se repetido em atos de
pré-campanha, convenções
e outros eventos acompanhados, de forma online,
pela reportagem.
Não há norma que impeça o corpo a corpo dos
candidatos durante a pandemia. O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgou um
plano sanitário para as eleições, mas faz apenas recomendações aos partidos e
aos eleitores (veja no box).
Em Santana de Parnaíba, o prefeito Elvis Cezar e
o pré-candidato escolhido
por ele, o vereador Antonio
Marcos Batista Pereira, Mar-

FOTOS: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Em meio à pandemia, pré-candidatos
da região ‘apostam’ no corpo a corpo

Plano de
Segurança
Sanitária
O TSE divulgou o Plano de Segurança
Sanitária para as Eleições Municipais de
2020, elaborado pela consultoria sanitária gratuita formada por especialistas
da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês
e Albert Einstein. A votação ocorrerá
no dia 15 de novembro, em 1º turno, e
no dia 29 do mesmo mês, em 2º turno,
onde houver. Confira as dicas:
• Saia de casa com a máscara;
• Se possível, leve sua caneta;
• Mantenha a distância mínima
de 1 metro e evite contato físico;
• Se possível, não leve crianças
e acompanhantes;
• Não deixe para votar na última hora;
• Respeite o horário preferencial das
7h às 10h para maiores de 60 anos;
• Limpe as mãos com álcool em
gel antes e depois de votar;
• Se tiver febre no dia da votação ou
se teve Covid-19 nos 14 dias anteriores da eleição, fique em casa!

População
é alertada
sobre prevenção
cos Tonho, ambos tucanos,
saíram às ruas antes mesmo
da realização da convenção
do partido. Os tucanos tiram fotos e conversam com
eleitores de forma próxima e
muitas vezes sem máscara,
é possível ver as ações pelas redes sociais. De acordo
com Tonho, no início da fala
as pessoas são alertadas sobre as medidas de proteção
e afastamento. “É lógico que
o pessoal quer ter o contato
com a gente, mas estamos
sempre alertando”, falou.
Ele disse ainda que as caminhadas e visitas são realizadas com álcool em gel e
distanciamento. As determinações da campanha, pelo
TSE, devem acontecer até
dia 28, quando efetivamente
estará liberada.
Silvinho Peccioli (PSD),

| PRÉ-CAMPANHA. Furlan,
Tonho, Juliana
Gonçalves,
Danilo Ferraresi disseram
que seguem
normas

ex-prefeito da cidade, que
também disputará o cargo
majoritário falou que pretende fazer um mix de visitas e
ações pela internet. Mas, segundo ele, é preciso conversar com a população e andar
pelos bairros para conhecer
as necessidades. “Vamos fazer o que for permitido”.
O médico Danilo Ferraresi (PTB), que pleiteia
a cadeira do Executivo,
afirma que os encontros
pessoais com os eleitores,

quando indispensáveis,
serão “precedidos da adoção das medidas sanitárias
e de segurança exigíveis e
esperadas, como utilização
de máscara facial, higienização constante das mãos,
afastamento no trato social,
entre outras”.
A capitã Juliana Gonçalves, médica, concorrente à
vaga, disse que a campanha
deste ano é totalmente atípica, “só teremos 45 dias de
campanha, sem tv aberta,

com uma pandemia em curso inviabilizando aglomerações e comícios, escassez
e limitação de recursos”.
Em suas redes sociais, a
pré-candidata aparece em
locais como feiras livres e
“fiscalizando” a situação da
cidade, sempre de máscara.
Barueri
Para o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), a
campanha vai ser diferente,
não só por conta da pande-

mia, mas porque as pessoas
já estão muito conectadas
nas redes sociais. “Mas,
na medida do possível e
seguindo os protocolos de
segurança e distanciamento, eu pretendo ir para a rua
também. Aliás, eu nunca saí
da rua. Tenho que ouvir o
que o povo pensa e as suas
demandas e preocupações.
Pretendo caminhar pelos
bairros de forma espontânea,
sem muito alarde prévio para
não aglomerar”, explicou.
O especialista
Na avaliação do cientista político e professor do
Insper, Leandro Consentino, não deveria ocorrer re-

laxamento social “enquanto
não estivermos enfrentando
uma queda sistemática de
casos e óbitos da doença.
Principalmente, porque há
uma medida substituta, as
campanhas virtuais”.
Mas, o especialista ressaltou que em um cenário
como esse, as pessoas que
ainda não são conhecidas
politicamente devem ficar
para trás. “Isso porque muitos estão violando o isolamento social. Não sei se
esse benefício que as ruas
proporcionam valha correr o risco, se expor, expor
seus familiares e eleitores.
Na minha opinião, não”,
garantiu.

| JULGAMENTO |

TCU entrega à Justiça lista
de gestores que tiveram
contas irregulares
O Tribunal de Contas
da União (TCU) entregou
na segunda-feira (14), ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma lista dos
gestores que tiveram as
contas julgadas irregulares pelo Tribunal nos últimos oito anos. A inclusão
do nome do gestor na lista não o torna inelegível
automaticamente.
A reportagem realizou, na quinta-feira (17),
um levantamento junto

ao site do órgão e constatou que das cidades
do Consórcio Intermunicipal Metropolitano
(Cioeste), há 30 contas
julgadas irregulares, totalizando 16 pessoas. O
maior número foi anotado em Cotia, com 16
contas irregulares. Na sequência, aparece Osasco
(8), Barueri (3), Santana
de Parnaíba (2) e Carapicuíba (1). As demais não
aparecem na lista.
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| TRANSPORTE | App de mobilidade 100% brasileiro anuncia expansão e prevê dois milhões de usuários

SITY Inc chega a Barueri e espera
80 mil motoristas até o fim do ano
| CONSUMIDORES |

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

PIXABAY

Serasa oferece renegociação
de dívidas para inadimplentes

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Segundo pesquisa da
Mobile Time, 71% dos usuários brasileiros de smartphone já solicitaram um
transporte por aplicativo. A
SITY Inc, app de mobilidade urbana 100% brasileiro,
está apostando na tendência do mercado e decidiu
ampliar a sua área de atuação. O aplicativo anunciou
a chegada a Barueri, além
de mais 21 cidades no Estado de São Paulo.
A empresa já conseguiu
dobrar o número de motoristas no aplicativo desde
o início das operações, em
2017, e hoje conta com 40
mil ativos, além de uma lista
de cadastro com fila de espera. O app já possui mais
de 130 mil passageiros, que
está disponível tanto para
iOS quanto para Android.
A perspectiva é que com as
novas praças o número de
usuários chegue a dois milhões e 80 mil condutores
até o final de 2020.
Sobre ter escolhido Barueri para apostar no crescimento da empresa, o CEO
Fernando Ângelo, conta que
foi realizado um estudo de
mercado em municípios e
lugares que fossem poten-

| ESTIMATIVA. Cerca de 20 milhões podem liquidar débitos

| CARTEIRA. Empresa conta com mais de 130 mil passageiros

ciais consumidores do produto. “Com isso, foi possível delimitar as áreas que
faríamos o investimento,
e chegamos a 21 cidades, e
uma delas é Barueri. Perto
de grandes conglomerados
comerciais e com rota de
intenso tráfego de passageiros, a SITY Inc decidiu
investir nessa praça”, falou.
Concorrência
Em relação à concorrên-

cia, Fernando afirma que é
necessário pensar fora da
caixa para concorrer com
grandes empresas. “Focando em transformar um problema que as outras organizações não deram à devida
atenção. Nos transportes,
por exemplo, cuidar bem do
motorista e promover maior
segurança a ele e o passageiro são fatores que martelam na cabeça das grandes empresas de aplicativo,

Cidade foi
escolhida
após estudos
mas que não têm a devida
atenção”, disse. “O futuro
é muito claro, onde temos a
certeza de que as empresas
de mobilidade irão se consolidar como o principal
modal de transportes pela
população”, finalizou.

A Serasa lançou, na
quarta-feira (16), uma ação
para facilitar o pagamento
de dívidas, com desconto
de até 50% nos débitos.
Segundo a consultoria, a
ação tem potencial para
que até 20 milhões de consumidores deixem de ter o
nome negativado.
A iniciativa possibilita
a renegociação de dívidas
especialmente com lojas,
bancos e empresas de telefonia e internet.
Para consultar as possibilidades de negociação, o con-

sumidor deve acessar a plataforma da Serasa Limpa Nome
(www.serasa.com.br/limpa-nome-online/). Lá é possível
saber se há dívidas pendentes
a partir do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
além de fazer o acerto por aplicativo de celular.
Segundo balanço divulgado no início do mês pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), 26,7% das
famílias brasileiras tinham
contas em atraso em agosto e
67,5% estavam endividadas.

| MICROEMPREENDEDORES |

Crédito com juros menores
movimenta R$ 7 milhões
Uma parceria entre a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e a Caixa
Econômica Federal viabilizou a assinatura de 35 contratos, no valor total de R$
7 milhões, com o apoio dos
fundos Garantidor para Investimentos (FGI) e de Garantia de Operações (FGO),
para micro e pequenos empresários de todo o país.

Entre os benefícios, as
linhas de financiamento possibilitaram uma redução dos
juros de até 28%, se comparada à taxa de balcão, além de
carência de até 60 meses para
pagamento. Os recursos podem financiar capital de giro
e bens de consumo duráveis.
De acordo com a CNI,
os R$ 7 milhões representam a soma dos R$ 5,3 mi-

lhões liberados na fase piloto do projeto, em julho,
com recursos do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe),
e de R$ 1,7 milhão operacionalizados pela rede do Núcleo de Acesso ao Crédito
(NAC), presente em 22 estados, desde o lançamento da
parceria, em 25 de agosto.

Sony fecha fábrica no Brasil, em Manaus
O Grupo Sony anunciou aos seus parceiros varejistas que, a partir de março de
2021, vai interromper as vendas de produtos de consumo das divisões de TV, áudio
e câmeras pela Sony Brasil. Um comunicado enviado às lojas parcerias anuncia o
fechamento de sua fábrica em Manaus.
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| FLEXIBILIZAÇÃO | Na última semana, Barueri autorizou a retomada das atividades regulares presenciais e Parnaíba, extracurriculares

Mesmo liberadas, escolas estão
cautelosas com volta às aulas
| NA REGIÃO |

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

| LIBERAÇÃO. Em Barueri, para retornar as aulas presenciais, instituições precisam seguir protocolos de saúde do Plano São Paulo

Em Barueri,
escolas da rede
municipal seguem
sem previsão de
retorno
foi publicado no Diário Oficial de sábado (12).
Segundo o documento, as
aulas presenciais regulares
seguem proibidas.

Apesar da liberação por
parte das prefeituras, grande parte das escolas do bairro se mostram cautelosas
em relação à volta às aulas
presenciais.
À redação, o Colégio Objetivo afirmou que a unidade ainda está analisando a
situação. Já o Colégio Mackenzie Alphaville e a Escola
Internacional ainda não têm

| PETS |

um posicionamento.
Nesta quinta-feira (17),
segundo dados da prefeitura, Barueri registrou
5.593 casos confirmados a
Covid-19 e 341 óbitos. Em
Parnaíba são 3.084 e 97,
respectivamente.
Opinião
Na opinião de Benjamin Ribeiro da Silva, pre-

sidente do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo
(sieeesp), a volta às aulas
é necessária. “Estamos há
210 dias sem atividades presenciais, enquanto a média
mundial foi de 60 dias. Muitas crianças, principalmente as de até 8 anos, estão enfrentando vários problemas
emocionais”, destacou.

| MEIO AMBIENTE |

Resgate Animal completa um ano Barueri cria lei que proíbe
queimadas no município
de funcionamento no próximo mês
Em outubro, o Resgate Animal, ambulância
UTI adaptada para atendimento de pets de rua,
completar á um ano de
funcionamento. Segundo
a Prefeitura de Barueri, de
outubro de 2019 a agosto
deste ano, 179 resgates foram realizados. O veículo
conta com equipamentos,
como circuito de oxigênio,
monitores de temperatura,

de pressão e cardíaco.
“Realizamos cerca de 16
atendimentos por mês com
ambulância. Este resgate é
voltado para animais de rua
com ferimentos, machucados, atropelados, entre outros”, afirmou a gestão.
Ainda de acordo com a
administração, durante a
pandemia, os atendimentos
seguem normalmente. A solicitação é feita pelo What-

sApp (94159-5003 - 24 horas)
e telefone fixo (4706-3953).
“Ao solicitar um resgate
para animais feridos, o munícipe deve permanecer no
local e, se possível, enviar
vídeo da situação, localização e seguir as orientações do atendimento. Esse
procedimento é necessário
para melhor entendimento da equipe sobre a situação”, apontou.

No sábado (12), a Prefeitura de Barueri publicou
um decreto no Diário Oficial que proíbe queimadas
no município.
“Fica proibida a realização de queimadas, bem
como seu emprego nas
matas, florestas e demais
tipos de vegetação, ainda
que rasteira”, descreveu o
documento.
De acordo com a publicação, a multa para quem

descumprir a lei é de 20
UFIB’s (R$ 37,18 a unidade).
A medida vem em meio
a um aumento de 109% em
focos de incêndio florestal
no estado neste ano em relação ao ano passado, segundo dados do Inpe.
Segundo dados da prefeitura, no último mês, foram registradas 17 casos na
cidade, seis ocorrências a
mais do que no mesmo período de 2019.

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Primavera
será de tempo
mais seco e
chuvas abaixo
da média
histórica
ANDREA FELIZOLLA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Barueri e Santana de
Parnaíba autorizaram a retomada das aulas presenciais em escolas particulares dos municípios. Por
conta da pandemia da
Covid-19, as atividades
foram suspensas em março para conter a doença e,
desde então, as instituições têm mantido aulas
em formato remoto.
Em documento publicado no sábado (12), no Diário
Oficial, a Prefeitura de Barueri informou que “as unidades escolares privadas e
públicas estaduais ficam
autorizadas a retomar as
atividades presenciais seguindo todas as diretrizes
do Plano São Paulo”.
Além disso, de acordo
com a publicação, instituições de ensino superior e
educação profissional também estão autorizadas a retomarem as aulas presenciais.
As atividades nas escolas
da rede municipal seguem
sem previsão de retorno.
Já em Parnaíba, as aulas
presenciais de reforço, recuperação e extracurriculares nas instituições particulares estarão autorizadas
a partir do dia 21. O decreto

| EM OUTUBRO. Temperaturas
devem ser mais amenas e
chuvas acima da média

No dia 22, começa oficialmente a primavera e,
segundo o meteorologista
do Climatempo, Filipe Pungirum, a estação deve ser de
chuvas abaixo da média histórica no Estado de São Paulo.
“Por conta da expectativa de avanço de frentes
frias, em outubro, a previsão é de temperaturas ligeiramente abaixo da média
histórica e chuvas acima da
média. Mas conforme avançamos para novembro e dezembro, a expectativa é de
tempo mais seco e chuvas
abaixo da média histórica”,
explicou Filipe.
Ainda de acordo com o
especialista, Barueri e Santana de Parnaíba devem
seguir o mesmo padrão
do estado. “Não há uma
previsão de uma situação
crítica, alarmante, mas a
expectativa é sim de chuvas abaixo da média também nessa região, como no
estado”, destacou.
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| LEVANTAMENTO | Índice que avalia o desenvolvimento da educação básica no Brasil foi publicado na terça-feira (15)

Barueri e Santana de Parnaíba
avançam no Ideb no ano de 2019
| DO KM 23 ATÉ 32 |

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Artesp aprova
projeto para
expansão
das pistas
marginais na
Castello Branco
MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Nesta terça-feira (15), o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
publicou o resultado do
Ideb 2019, índice que avalia
o desenvolvimento da educação básica do Brasil.
No último ano, o país
avançou em todas etapas
de ensino, mas apenas nos
anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano,
cumpriu a meta estabelecida
(5,7), chegando a 5,9. Do 6º
ao 9º ano, o Brasil alcançou
4,9 pontos enquanto a meta
era 5,2, e no ensino médio, a
meta era 5, mas chegou a 4,2.
Barueri e Santana de
Parnaíba também progrediram no Ideb em 2019. De
acordo com o índice, no primeiro município citado, no
fundamental I (4ª série/5º
ano), a cidade chegou a 6,7
pontos, 0,2 a mais em relação a 2017. No fundamental
II (8ª serie/9º ano) passou
de 5,5 para 5,8. Já no ensino
médio aumentou 0,3 pontos, chegando a 5,6.
Barueri atingiu as metas
no primeiro ano avaliado
(6,3) e no médio (5,5) e ficou
acima da média do Estado
no fundamental I e II.
“O bom resultado se

| RESULTADO. Barueri credita boa avaliação a investimentos, como o Google For Education

Barueri ficou
acima da média
do Estado no
fundamental I e II
deve a ações, como a formação para os professores, acompanhamento da
gestão nas salas de aula,
apoio das famílias e grandes investimentos como o
Google For Education, que
promove metodologias de
ensino, tornando a escola

um ambiente tecnológico e
atualizado”, explicou Flávia
Moreno, secretária de Educação de Barueri.
Já Parnaíba, segundo o
Ideb, atingiu a pontuação
6,4 no fundamental I, 5,5
no fundamental II e 4,4 no
ensino médio. O município
atingiu a meta projetada em
todas as fases, sendo 6,2,
5,4 e 4,4, respectivamente.
Metodologia
O Ideb é calculado pela

taxa de aprovação escolar
e as médias de desempenho nos exames aplicados
pelo Inep, como a Prova
Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de
Avaliação da Educação
Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados
a cada dois anos.
As metas estabelecidas são diferenciadas para
cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de
alcançar 6 pontos até 2022.

Na última semana, a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp) confirmou
que foi aprovado o projeto
executivo para expansão
das pistas marginais entre
o km 23 até o km 32.
A informação foi divulgada em uma reunião
virtual com o prefeito de
Santana de Parnaíba e presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo
(Cioeste), Elvis Cezar, e diretores da Artesp.
Segundo informações, a
obra está orçada em R$ 900
milhões e é fundamental
para desafogar o trânsito,
o que beneficiará usuários
de Itapevi, Jandira, Barueri
e Parnaíba. “No momento,
estão discutindo os passivos
regulatórios”, disse Milton
Roberto Persoli, diretor geral da Artesp.

notas
rápidas.

| CONSCIENTIZAÇÃO |
CCR ViaOeste
realiza ações na
Semana Nacional
de Trânsito

Para marcar a Semana
Nacional do Trânsito,
que acontece do dia 18
a 25 de setembro, a CCR
ViaOeste fará diferentes ações para conscientizar os motoristas
sobre a segurança nas
rodovias. As atividades
incluem orientação
para pedestres e motociclistas e informações
sobre os riscos do consumo de bebidas alcóolicas ao dirigir.

| NA ARENA BARUERI |
Oeste Barueri
enfrenta o Cuiabá
neste sábado (19)

Neste sábado (19), às
21h, o Oeste Barueri
enfrenta o Cuiabá, na
Arena Barueri (Av. Pref.
João Vila-Lobos Quero,
1001). O jogo é pela
Série B do Campeonato
Brasileiro. A partida
será sem torcida por
conta da pandemia
da Covid-19. O time de
Barueri está em 18º na
competição.

| CINEMA A CÉU ABERTO |

Alpha Cine Drive-In abre
as portas em Alphaville
ção, igual aos usados nas
salas de cinemas. Nossa
ideia é ser a opção para as
pessoas de Alphaville que
gostam de ir ao cinema, assistir a um bom filme na telona e comer uma pipoca”,
explicou Tina.
Na programação, sucessos da Disney, filmes de
super-heróis e produções
inéditas. Ao chegar no local,
os clientes precisam apenas
sintonizar na frequência do
rádio. “Outro diferencial é

que a nossa bomboniere
poderá ser acessada por um
QR Code, que estará disponível”, destacou Tina.
Programação
Neste sábado (19), haverá a exibição dos filmes
“Upa: Meu Monstro Favorito”, “Capitã Marvel” e “Ford
VS Ferrari”. Já no domingo
(20), “Encolhi a Professora”
e “Bohemian Rhapsody”.
Informações pelo site (alphacinedrivein.com.br).

DIVULGAÇÃO

Nesta quinta-feira (17),
foi inaugurado o Alpha Cine
Drive-In (Av. Juruá 507). O
espaço conta com uma tela
de 17 por 7 metros, projeção
digital de cinema e é do grupo Alpha Filmes. Segundo
Tina Alvarenga, diretora
geral do local, o grande diferencial é que os moradores poderão aproveitar uma
sala de cinema a céu aberto.
“Nosso equipamento é
de última geração, temos
um projetor de alta defini-

Alphaville recebe evento drive-in para pets neste sábado (19)
Neste sábado (19), às 16h, acontecerá o Pet Show, no Drive-in Pet Friendly (Al.
Tocantins 234), em Alphaville. O evento contará com show de cães, dicas de estética e
o Cine Pet com o filme “Quatro Vidas de um Cachorro”. Os ingressos custam R$99 por
carro com quatro passageiros. Informações (11) 2506-1580.
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Esta é a 6ª edição do ranking Barueri e região, que
contou com mais de 100 empresas inscritas, representando aproximadamente 100 mil
funcionários. Trinta empresas
foram premiadas, sendo 10 de
porte grande e 20 de porte pequeno e médio.
Somente do lado de Barueri, já que o bairro ocupa o
território da cidade e também
parte de Santana de Parnaíba,

LISTA ANALISOU
COMPANHIAS
ACIMA DE MIL
FUNCIONÁRIOS

ASTRAZENECA

4º

BANCO BRADESCO

5º

BRADESCO SEGUROS

6º

C&A (Alphaville)
JORGE ALEXANDRE

7º

CACAU SHOW

8º

ODONTOPREV

9º

ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL
(Alphaville)

10º

GFT BRASIL (Alphaville)

O

6ª EDIÇÃO

há mais de 10 mil empresas
instaladas em Alphaville, de
acordo com dados da prefeitura. Barueri ostenta o título de 1ª colocada no país em
desenvolvimento, de acordo
com o último ranking divulgado pela Urban Systems.
Segundo o estudo, o município possui diversidade econômica, com importância em
setores de serviço, educação,
logística e industrial.
O levantamento mostra
que, mesmo com a retração
econômica dos últimos anos,
Barueri mantém-se como polo
de emprego, atraindo população de outras cidades, com
1,47 empregos por População
Economicamente A cidade
também detém o 4º lugar entre
as melhores para fazer negócios no Brasil.

AÇ Ã

Três empresas com sede
ou unidade em Alphaville estão entre as top 10 para trabalhar na categoria acima de mil
funcionários. São elas, C&A,
Atlantica Hotels International
e GFT Brasil; respectivamente, conquistaram as posições
6ª, 9ª e 10ª. O Mercado Livre,
com sede em Osasco, foi a primeira colocada.
O ranking foi divulgado no
começo deste mês pela Melhores Empresas Great Place To
Work – Barueri e Região 2020.
O bairro é considerado um dos
maiores polos econômicos do
país (veja no box).

LG

DADOS SÃO DO
RANKING GREAT
PLACE TO WORK
– BARUERI E
REGIÃO 2020

EMBRACON

VU

TRÊS EMPRESAS DE
ALPHAVILLE ESTÃO ENTRE AS
TOP 10 PARA TRABALHAR

POLO. DO LADO DE BARUERI,
ALPHAVILLE POSSUI MAIS DE 10
MIL EMPRESAS INSTALADAS

DI

grandes

1º
2º
3º

MERCADO LIVRE

#Especial47anos
“Há 30 anos em Alphaville, vejo com
muito orgulho o crescimento. Uma
realidade nascida do sonho de pioneiros.”
Paulo Frascino - Empresário
em Alphaville

anos

FOLHA DE ALPHAVILLE

S E X TA - F E I R A , 18 D E S E T E M B R O D E 2020

13

14

anos

FOLHA DE ALPHAVILLE

S E X TA - F E I R A , 1 8 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 0

consagradas
G L AÚ C I A A R B O L E YA

| redacao @ folhadealphaville.com.br

GRUPO HEL/CAMILA MENDES - EDIÇÃO 2019L

RÁPIDAS

ENTRE AS 10 MELHORES DA
CATEGORIA PEQUENO E MÉDIO
PORTE, SETE SÃO DO BAIRRO

2º

3º

#Especial47anos
“Desde que a MPD nasceu, há 38 anos, Alphaville tem sido a nossa casa. É uma
grande honra para nós contribuir tanto para que a região se desenvolva cada
vez mais, e que chegasse aos seus 47 anos melhor do que nunca. Alphaville é
sinônimo de qualidade de vida, e é um privilégio ter crescido lado a lado com
esse bairro e ajudado a torná-lo o que ele é hoje.”
Mauro Dottori - Sócio fundador e Presidente do Conselho de
Administração da MPD Engenharia

O

1º

AÇ Ã

AS TRÊS PRIMEIRAS COLOCADAS ESTÃO EM ALPHAVILLE

PERFIL

A média de tempo de existência das
premiadas, por exemplo, é de 27 anos.
Quando o assunto é turn over, as destaques apresentam, em média, uma taxa
de saída voluntária de 8%, enquanto a
média de turn over geral no Brasil é de
20%, de acordo com o relatório do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de
2018, ou seja, as pessoas ficam por mais
tempo nas empresas consideradas Great
Place to Work.

LG

le ano, em relação a 2018, tinha
subido três colocações no ranking.
Nesta edição, divulgada este
mês, atrás da H. Strattner, aparece
a Elo Serviços, Alelo, Ingram Micro, Repom, Smiles, Catho, Harald,
Daichi Sankyo Brasil e Livelo. Destas, apenas a Ingram Micro, a Catho e a Harald não estão em Alphaville. Na ordem, as duas primeiras
empresas ficam no Tamboré e na
cidade de Santana de Parnaíba.

VU

Entre as dez melhores empresas para trabalhar em Barueri e região, sete possuem sede
ou unidade em Alphaville. De
acordo com o ranking GPTW, a
H.Strattner (Avenida Tucunaré,
Barueri), ocupa o 1º lugar, na categoria pequeno e médio porte.
A companhia, que atua no ramo
de serviços voltados para a área
da saúde, havia conquistado a
mesma posição em 2019. Naque-

PRÁTICAS

De acordo com Luise Freitas, diretora do
GPTW – Barueri e Região, as empresas
premiadas, em ambas as categorias, se
destacam principalmente nas áreas de
práticas culturais Cuidar, Contratar e
Receber, Inspirar e Celebrar. “Não é à toa
que 93% dos colaboradores das empresas premiadas tem orgulho de pertencer
e 90% recomendaria sua organização
para amigos e familiares como um excelente lugar para trabalhar”, contou.

DI

BARUERI.
H.STRATTNER
OCUPA A 1ª POSIÇÃO

PREMIAÇÃO

No dia 3 de setembro, aconteceu a 6ª
edição do ranking Great Place to Work
(GPTW), de forma online, para avaliar
o clima organizacional das empresas e,
assim, eleger destaques da região. Para
participar desta lista, é preciso ter, no
mínimo, 30 funcionários e concorrer
com um CNPJ registrado na Região
Metropolitana Oeste de São Paulo
(Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba,
Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba
e Pirapora de Bom Jesus). Na edição
2020, 30 empresas foram premiadas,
sendo 10 de porte grande e 20 de porte
médio e pequeno. No total, foram aproximadamente 100 inscritas, representando cerca de100 mil funcionários.
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anos

MORADORES DE ALPHAVILLE
DISPUTARÃO VAGAS ÀS PREFEITURAS
DE BARUERI E SANTANA DE PARNAÍBA

RESIDENTES. EM BARUERI,
ATUAL PREFEITO FURLAN;
NA CIDADE DE PARNAÍBA,
DRA. JULIANA E DR. DANILO

ELEITORES
IRÃO ÀS
URNAS
EM 15 DE
NOVEMBRO

O

Em Santana de Parnaíba,
dois médicos atuantes na rede
municipal de saúde se enfrentarão, Dr. Danilo Ferraresi
(PTB), ex-diretor do Hospital
Santa Ana e Dra. Juliana Gonçalves (PRTB), capitã e médica,
também residente no bairro. Ela
trabalha na rede municipal de
saúde de Barueri.

O vereador Antonio Batista Pereira, o
Marcos Tonho (PSDB), pré-candidato a prefeito
de Santana de Parnaíba, indicado pelo atual
gestor Elvis Cezar, também tucano, não teve
boa votação na região no pleito de 2016.
O parlamentar conquistou apenas seis
votos em Alphaville, considerando o Colégio
Eleitoral da UNIP e do Colégio Fernão Gaivota.
No total, ele foi eleito com 1.121 votos.
Santana de Parnaíba contava, à época,
com um eleitorado de 78,5 mil pessoas, ou
seja, 1,42%% dos eleitores votaram nele.
O vereador Alemão da Banca (Avante) foi o
mais votado (1.687).
Rosália Dantas, ex-administradora Regional de Alphaville, que concorreu ao cargo de
vereadora suplente no pleito anterior e con//
seguiu 442 votos, completa a chapa na disputa
como pré-candidata a vice-prefeita, também
pelo PSDB. Elvis surpreendeu ao indicar um
nome popular para o pleito, Tonho é conhecido
nos bairros periféricos do município.

#Especial47anos

“Participar da história deste marco de desenvolvimento,
que é o Alphaville, é uma grande satisfação para todos os
profissionais da CCR ViaOeste. Desde que a concessionária
assumiu a gestão do sistema formado pelas rodovias
Castello Branco e Raposo Tavares, há mais de 20 anos,
muitos projetos já foram executados e outros estudos estão
em desenvolvimento para acompanhar e contribuir com o
crescimento ordenado deste importante polo produtivo e que
é lar de milhares de moradores. Parabenizamos a todos por
mais um ano de sucesso do Alphaville!”
José Salim - Diretor Presidente da CCR ViaOeste

AÇ Ã

MICHELA BRÍGIDA- ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE/ FOTOS: DIVULGAÇÃO

SANTANA DE PARNAÍBA

2016. VEREADOR TONHO FOI
ELEITO COM 1,1 MIL VOTOS

LG

Danilo acredita que ser morador da região ajuda muito no
diagnóstico e enfrentamento dos
problemas locais. “ O que certamente auxiliará a região de
Alphaville e verdadeiramente
apresentar modelo de gestão
que leve em consideração a integralidade das políticas públicas municipais”, falou. Entre
os desafios de administrar o
bairro, ele citou os eixos sustentabilidade e infraestrutura.
Juliana destacou que Alphaville foi criado sob o conceito americano de cidade
planejada (“edge city”), com o
objetivo de oferecer qualidade
de vida para seus habitantes
e hoje é um bairro reconhecido por sua excelência em segurança dentro dos condomínios,
além da facilidade de acesso
à capital São Paulo e da qualidade de vida. A moradora e
pré-candidata garante que “o
melhor de Alphaville é sua gente e a consciência que temos de
crescimento econômico com
responsabilidade social”.
A capitã destacou a dificuldade relacionada ao planejamento urbano da região, por
conta do crescimento acelerado.

VU

As eleições municipais deste ano, que acontecerão em 15
de novembro, contarão com três
moradores de Alphaville. Os pré-candidatos tentarão vagas ao
cargo majoritário em Barueri e
Santana de Parnaíba.
Rubens Furlan (PSDB), atual
prefeito de Barueri e morador do
bairro, buscará seu sexto mandato à frente da cidade com o
apoio de 13 legendas coligadas
(Avante, Democratas, PCdoB,
PDT, PL, PRTB, PSC, PSL, PTB,
PTC, Republicanos e Solidariedade). Na eleição passada, Furlan conquistou 84,7% dos votos
válidos. Foram mais de 143 mil
votos nominais.
O gestor afirma que apesar
de já ter governado o município
por várias vezes ainda tem muitas obras e projetos importantes
para tocar. Em entrevista exclusiva à reportagem, Furlan falou
da expectativa ao enfrentar o
novo desafio. “Primeiro, eu sou
apaixonado pela cidade, pela
vida pública, pela política que
desenvolvi ao longo de todo esse
tempo, sou apaixonado por isso
e a intenção é seguir até onde tiver essa disposição, se assim o
povo desejar”, disse.

PRÉ-CANDIDATO DE
ELVIS TEVE APENAS
SEIS VOTOS
EM ALPHAVILLE

DI

DOIS MÉDICOS SE ENFRENTARÃO
EM PARNAÍBA E RUBENS FURLAN
TENTARÁ SEU SEXTO MANDATO

santana de parnaíba
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OBRA. EM BARUERI
SERÁ FEITA A
INVERSÃO DO ACESSO
À CASTELLO, QUE
SERÁ PELA PISTA
MARGINAL
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berlinda
MOBILIDADE CONTINUA SENDO O
G L AÚ C I A A R B O L E YA

PRINCIPAL DESAFIO DE ALPHAVILLE
EM MEIO À
PANDEMIA,
PREFEITOS
TENTAM
EQUILIBRAR
FINANÇAS
E MANTER
QUALIDADE
DOS SERVIÇOS

A mobilidade urbana continua sendo o principal desafio de
Alphaville. O assunto é um dos
mais debatidos por moradores da
região e gestores. Entre as obras
esperadas de destaque, segundo
a Prefeitura de Santana de Parnaíba, estão a ciclofaixa e o túnel sob
a Avenida Yojiro Takaoka, que fará
a ligação da Avenida Universitário
com a Avenida Marcos Penteado
de Ulhoa Rodrigues. De acordo
com a administração, a previsão
é de que os projetos sejam entregues até o fim do ano.
Já o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, disse que a novidade para desafogar o trânsito na
região é a inversão do acesso na
Castello Branco, que será pela pista marginal, permitindo chegar
ao Rodoanel a partir do viaduto
sobre a Alameda Araguaia. As
obras já começaram e devem estar
prontas em três meses, segundo a

gestão. “Uma obra que será tocada pela prefeitura e também vai
auxiliar na mobilidade do bairro é a ligação da ponte Antônio
Macedo Arantes à Avenida Café
do Ponto, que vai aliviar o tráfego
para quem trabalha em Alphaville facilitando o acesso à Castello
Branco”, completou.
Elvis Cezar, gestor de Parnaíba, ressaltou que o desafio é fazer
com que Alphaville continue sendo “este centro comercial e administrativo que, juntamente com
os demais bairros, movimentam a
economia da nossa cidade, atraindo empresas, gerando desenvolvimento e empregos, com mão de
obra qualificada”.
FINANÇAS

Os dois prefeitos falaram sobre
a dificuldade de administrar as
cidades em meio à pandemia. “O
grande desafio na administração

melhorias

em tempos de pandemia é equilibrar as finanças sem desassistir
a população e sem deixar cair a
qualidade dos serviços públicos.
E conseguimos fazer isso. Como
a arrecadação diminuiu, tivemos
que reduzir o custeio da máquina, mas sem negligenciar os serviços”, explicou Furlan.
Elvis também está enfrentando a mesma situação. “O desafio
tem sido muito grande, mas temos
conseguido e entregado o melhor
para o povo da nossa cidade, estabelecendo políticas públicas de
resultado, além de seguir todos os
protocolos de segurança no combate a Covid-19, com o objetivo de
salvar vidas”, falou.

TÚNEL E
CICLOFAIXA
SÃO PROJETOS
DE DESTAQUE

PASSARELA E IMPLANTAÇÃO DE LED ESTÃO
ENTRE OS INVESTIMENTOS FEITOS NO BAIRRO

PASSARELA. ESTRUTURA
FOI CONSTRUÍDA SOBRE A
AVENIDA YOJIRO TAKAOKA

SS

O AL

#Especial47anos

“ Alphaville nunca foi um bairro, sempre
foi um estilo de vida. Um gesto poético
enxertado em uma cultura cosmopolita.”
Clovis Tavares - Consultor,
Palestrante, Escritor e Mágico Residente em Alphaville há 25 anos

PE

alargamento da Avenida Yojiro Takaoka”. A
passarela sobre a Avenida Yojiro Takaoka, o
sistema de drenagem do Residencial 6 e o
Terminal Rodoviário de Alphaville já foram
entregues à população.
O Colégio Tom Jobim, que contará com
uma estrutura completa e um amplo ginásio,
está passando por ampliação. O bairro receberá ainda um colégio Infantil, de período
integral, com capacidade para 400 alunos,
inclusive com piscina.

O

A Prefeitura de Barueri informou que
entre os principais investimentos feitos no
bairro, de setembro de 2019 até o momento,
estão projetos de implantação de iluminação
de LED e recapeamento das vias.
Em Santana de Parnaíba, a gestão
listou projetos relacionados a diversas
áreas. “Implantamos importantes obras na
região, como a Base do Corpo de Bombeiros,
a primeira UBS do bairro, as duplicações
da Avenida Paiol Velho e da Via Parque, o
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PROJETO. PARQUE TERÁ
TRILHAS, CICLOVIA E
UM ESPAÇO MULTIUSO,
JÁ EXISTENTE

| re dacao @ folhadealphaville.com.br
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preservação

PARQUE ECOLÓGICO DO BACURI
SERÁ NOVA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL EM ALPHAVILLE

#Especial47anos
SS

O AL

“Alphaville forte na retomada, parabéns!””
Moacyr Félix - Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Barueri (ACIB)
AR

QU

“Dezessete anos no Alphaville bem vividos.
Mesmo com a modernização do bairro e a
verticalização que sempre fui contra, ainda é um
lugar ótimo para se morar. Parabéns Alphaville!”
Eduardo Santhana- Morador e
integrante do Grupo Trovadores Urbanos

O AL

ACESSO AO
PARQUE SERÁ
PELA AVENIDA
UNIVERSITÁRIO

SS

Alphaville já abriga o Parque Ecológico do Tietê, que fica na Av. Dr. Dib
Sauaia Neto, 1600. O espaço possui
cerca de 1 milhão de m² divididos entre o Centro de Lazer e a Área do Russo

PE

OUTROS EQUIPAMENTOS

O

O Parque Ecológico do Bacuri será
aberto ao público e contará com uma
área total de 14.942 metros quadrados. Segundo projeto, o espaço terá
trilhas, ciclovia e um espaço multiuso, já existente, que será reformado
para a realização de ações de educação ambiental.
“Estamos aguardando o envio do
documento de autorização da Fundação Florestal para iniciar a reforma. O
acesso ao parque será pela Avenida
Universitário, e, segundo o planejamento, a ideia é que o equipamento
seja entregue este ano”, afirmou a secretária de Meio Ambiente e Planejamento da cidade, Veruska Carvalho,
em recente entrevista à reportagem.

IV

INFRAESTRUTURA

e destinados à preservação ambiental.
O parque oferece muitas áreas verdes e lagos, além de diversos espaços
de lazer, com trilhas, campos de futebol, playground, teatro de arena e
quiosques com churrasqueiras.

PE

Segundo categorias estabelecidas pelo
Ministério do Meio Ambiente, uma APA é uma
área dotada de atributos naturais, estéticos e
culturas importantes para a qualidade de vida
e bem-estar da população. Geralmente tem a
característica de ser extensa e é criada com o
objetivo de proteger a diversidade biológica.

jeto está pronto”, explicou o prefeito.

O

O QUE
É UMA
APA?

Além da segurança e infraestrutura, um dos grandes atrativos de Alphaville é a área verde. De acordo com
dados de 2019 do “Aqui tem mata?” da
Fundação SOS Mata Atlântica, Barueri, uma das cidades onde o bairro está
localizado, tem 476 hectares de Mata
Atlântica, o que equivale a 7,24 %.
Já em Santana de Parnaíba são 4.168
hectares, o que representa 23,16 % da
mata original no município.
Para manter estas áreas preservadas, em breve, a Prefeitura de Santana
de Parnaíba irá inaugurar o Parque
Ecológico do Bacuri, em Alphaville.
O espaço está localizado na Lagoa
do Bacuri e é uma Área de Proteção
Ambiental (APA), ou seja, voltada à
educação ambiental. À reportagem, a
gestão informou que atualmente está
fazendo as tratativas com a Fundação
Florestal para a criação do parque.
Em recente entrevista à Folha de
Alphaville, o prefeito Elvis Cezar afirmou que o espaço é um mapa do Tietê
e terá um conceito diferente, mais valoroso. “O dinheiro já está certo, que é
uma compensação da Sabesp, e o pro-

IV

EQUIPAMENTO
SERÁ VOLTADO
À EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
E CONTARÁ
COM UMA
ÁREA TOTAL DE
14.942 METROS
QUADRADOS
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AREA CELEBRA OS 47 ANOS DE
ALPHAVILLE CONTRIBUINDO PARA
O DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR

+

MAIS SOBRE A ÁREA

No momento em que o bairro de Alphaville completa 47
anos, a história da AREA-Associação Residencial e Empresarial Alphaville, se funde
com o crescimento e desenvolvimento do bairro. A entidade
comemorando seus 40 anos
de fundação, período de integração e de muito trabalho em
prol da comunidade.
Nesta data comemorativa
é importante lembrar que Alphaville foi idealizado e implantado em 21 de setembro de
1973, pela extinta Construtora
Albuquerque, Takaoka S.A, de
propriedade dos engenheiros
Renato de Albuquerque e, do
já falecido, Yojiro Takaoka, e
hoje completa 47 anos.
De acordo com o presidente da AREA, Geraldo José Michelotti, no momento em que
Alphaville festeja mais um
aniversário, a AREA aproveita para parabenizar seus moradores, associados e a todos
que ao longo desses anos vêm
contribuindo para o desenvolvimento do bairro.

Foi fundada em 12 de novembro
de 1980. A entidade é uma associação dos proprietários de imóveis
instalados no Centro Residencial e
Empresarial de Alphaville que contribuem mensalmente com as taxas
de manutenção, e é gerida por uma
diretoria de voluntários.
O limite de atuação da associação percorre pontos importantes
do bairro: a Estrada da Aldeinha,
o Trevo de Alphaville, a Via Parque, as portarias dos residenciais
1 e 2, o Alphaville Tênis Clube e o
cruzamento da Alameda Araguaia
com a Avenida Tamboré.
Os trabalhos da Associação
são marcantes em diversos aspectos como por exemplo, a Central
de Controle de Operações, que
fornece sistema de vigilância 24
horas. Preparados, seus profissionais passam pelo Centro de
Treinamento para capacitação e
reciclagem, onde aprendem sobre
liderança, abordagem, combate a
incêndios e atendimento ao público. Esse treinamento é oferecido
também aos condomínios verticais
associados.
Um dos cartões-postais de
Alphaville são - os bem-cuidados jardins - que passam por
manutenção contínua feita pela
AREA. A conservação das calçadas e dos equipamentos de laser
também são tarefas realizadas
pela associação. Enfim, zelar pela
qualidade de vida dos moradores, trabalhadores e visitantes é a
missão da Associação Residencial
e Empresarial Alphaville.

O limite de atuação da
associação percorre pontos
importantes do bairro: a
Estrada da Aldeinha, o Trevo
de Alphaville, a Via Parque,
as portarias dos residenciais
1 e 2, o Alphaville Tênis
Clube e o cruzamento da
Alameda Araguaia com a
Avenida Tamboré.

FOLHA DE ALPHAVILLE

S E X TA - F E I R A , 1 8 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 0

| redacao @ folhadealpha vi l l e.c om.b r

anos

PROJETO IRMÃOS JUNTOS BRASIL INICIOU
UMA PARCERIA COM O ATC PARA ARRECADAR
BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS
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“O Centro Empresarial Alphaville nasceu com
prioridade à segurança e organizado na auto
gestão. Os investimentos em vigilantes, viaturas,
câmeras de vídeo, portarias e etc. sempre
suplementaram a segurança pública do Estado e
município, fazendo a diferença. O sucesso deste
modelo, que foi replicado Brasil afora, é o que
festejamos na comemoração do 47º aniversário!
Parabéns a todos àqueles que de alguma forma
participaram desta história.”
Geraldo José Michelotti - Presidente
AREA (Associação Residencial e
Empresarial Alphaville)

“Alphaville é o lugar que orgulha o Brasil,
existe paz. Gente boa, gente bonita. Espero que
o Brasil um dia seja um grande Alphaville.”
Milton Neves - Morador,
jornalista e apresentador

ND

Foi com o objetivo de ajudar as
famílias mais vulneráveis da região
que nasceu pelas mãos do morador
de Alphaville João Paulo Seyfarth e

/B A

PROJETO JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES

ÃO

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o mundo foi
tomado por uma onda de solidariedade. E em Alphaville não foi
diferente. Moradores se reuniram,
desde o começo do isolamento
social, para ajudar famílias em
situação de vulnerabilidade por
conta do cenário e seguem com
suas ações até hoje.
É o caso do Irmãos Juntos Brasil (@irmaosjuntosbr). O projeto
foi criado pelo morador de Alphaville Oliver Okazaki com o objetivo ajudar os mais prejudicados em
comunidades de Barueri, Jandira,
Pirapora do Bom Jesus, Osasco e
Aldeia da Serra. A iniciativa arrecada cestas básicas e entrega a cada
15 dias para aqueles que estão em
estado emergencial.
“As doações diminuíram. Por
isso, iniciamos uma campanha com
a Helloo para tentar arrecadar mais
nos condomínios, além de uma outra em parceria com o ATC para arrecadar brinquedos para distribuir

no Dia das Crianças”, explicou Oliver.
Outra iniciativa que segue fazendo a diferença é o Suru Solidário (@
suru_solidario). O que começou com
a entrega de 250 marmitas no início da quarentena, hoje já chegou à
marca de R$ 60.000 em comida.
“Seguimos fazendo ações para pessoas em situação de rua e entregando
cestas em ONGs parceiras. As entregas
acontecem semanalmente e um dos
bairros que temos atendido bastante
é o Cururuquara, na região de Santana de Parnaíba”, apontou Giancarlo
Brienza, idealizador do projeto.

seus amigos o projeto Juntos Somos Mais Fortes (@_juntossomosmaisfortes_).
Além de arrecadar cestas,
a iniciativa, que começou em
março, está construindo casas
para dez famílias do bairro da
Fazendinha, em Osasco, que foram vítimas de um incêndio. Até
agora, já foi arrecadado por volta
de R$17 mil.
“Infelizmente o movimento de
arrecadação caiu muito, mas ainda estamos com o projeto em curso. A nossa ideia sempre foi conectar vidas por meio da arrecadação
de fundos para a compra de cestas básicas, produtos de higiene,
máscara e álcool gel. Temos por
objetivo atender as famílias mais
vulneráveis”, disse João Paulo.

AÇ

COM A PANDEMIA, MUITOS
PROJETOS NASCERAM DAS
MÃOS DE MORADORES DE
ALPHAVILLE PARA AJUDAR OS
MAIS NECESSITADOS E MUITOS
DELES SEGUEM ATÉ HOJE

SOLIDARIEDADE

FAZER O BEM. MAIORIA
DOS PROJETOS FOCAM
EM ARRECADAR FUNDOS
PARA DOAR ALIMENTOS E
PRODUTOS DE HIGIENES

QUE VEIO PARA FICAR
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| RESIDENCIAL | Dados são do índice FipeZap e são referentes ao mês de agosto

Barueri tem queda de
1,67% no preço do aluguel
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Um levantamento divulgado pelo Índice FipeZap
nesta terça-feira (15) revelou
que Barueri teve queda no
preço de locação de imóveis
residenciais em agosto. Segundo o estudo, a diminuição foi de 1,67% no último
mês. O índice acompanha o
preço médio de locação de
apartamentos prontos em
25 cidades brasileiras, com
base em anúncios veiculados na Internet.
De acordo com o FipeZap, nos locais monitorados,
o recuo no valor do aluguel
em agosto foi de 0,28%. O
comportamento negativo
foi influenciado pela queda registrada em algumas
das principais capitais bra-

Em Barueri,
rentabilidade do
aluguel em agosto
foi de 6,12%
sileiras, entre elas, Curitiba (-1,24%), Florianópolis
(-1,17%) e São Paulo (-0,81%).
Em relação ao preço médio de locação residencial,
com base em dados das 25
cidades monitoradas, agosto terminou com um valor
médio de R$ 30,50/m². São
Paulo registrou o preço médio de aluguel mais elevado
(R$ 40,56/m²). Barueri aparece logo em seguida nesta
lista com o valor médio de
R$ 36,33/m².
Rentabilidade
No quesito rentabilidade, ou seja, a razão entre o
preço médio de locação e o
de venda dos imóveis, o indicador anotou ligeira alta
frente ao percentual calculado há um ano (4,62%). O
retorno médio do aluguel
residencial encerrou em
agosto em 4,78%, alta de
0,16 ponto percentual.
Em Barueri, este fator
ficou acima da média ponderada, chegando a 6,12%,
no último mês.

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

| PREÇO MÉDIO. Valor de aluguel em Barueri foi de
36,33/m² no último mês

