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Na contramão do estado, cidades
têm menos casos de Covid-19
Ao contrário do estado, Painel Covid-19, divulgado pelo IBGE, apontou que Barueri teve queda de 0,89%
no número de novos casos e Santana de Parnaíba uma redução de 34,06% nas novas contaminações. PÁG. 8

Obra do túnel
Praça da Paz deve
terminar até o fim
do semestre PÁG. 12

Pré-candidatos
declaram bens à
Justiça Eleitoral PÁG. 4

| CÂNCER DE MAMA |

Barueri prepara
ações para
campanha
Outubro Rosa PÁG. 8

FOTOS: DIVULGAÇÃO

| MOBILIDADE |

| ELEIÇÕES 2020 |

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

Ao contrário do estado que anotou crescimento no número de casos
confirmados da Covid-19, Barueri e
Santana de Parnaíba registraram queda do número de novas ocorrências.
O Painel Covid-19 divulgado na
segunda-feira, 21, pelo IBGE, mostra
que o município barueriense, de 13
a 19 de setembro, anotou queda de
0,89% nas novos casos da doença,
chegando a 221. Na semana anterior,
de 6 a 12, foram 223. Até terça-feira
(22), a média móvel de casos de sete
dias estava em 44,71.
Já Santana de Parnaíba teve
uma redução de 34.07% de novas
contaminações na última semana
(do dia 13 a 19), de 135 casos para
89. A média móvel de sete dias, segundo o mapa, estava em 16,14 até
terça-feira (22).

| CASOS. Até esta quinta-feira (24), Barueri chegou a um total de 6.450 infectados pela Covid-19 e 349 óbitos
MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

| DÉJÀ VU |

Temperatura
sobe e pernilongos
voltam a atacar PÁG. 12
MARCIO KOCH

| BARUERI |
Construção do
Hospital Regional
deve começar em
outubro PÁG. 8
Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

Morador cria
plataforma na
prevenção
ao suicídio
PÁG. 12

Para ajudar na
prevenção contra o
suicídio, o morador de
Alphaville e cineasta,
Marcel Izidoro, mais
conhecido como M.M
Izidoro, criou ao lado
de amigos a plataforma Eu Estou (@euestou). O projeto foi lançado em 2018 em parceria
com o Facebook.

Recentemente, por conta das
altas temperaturas na capital,
moradores que moram próximo ao
Rio Tietê, em São Paulo, fizeram
um abaixo-assinado por conta
do aumento de pernilongos. Na
região, o insetos voltaram a atacar
e pertubam a vida de quem mora
próximo ao rio.
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facebook.com/folhadealphaville
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Finalmente,
boas notícias
O estado de São Paulo chegou nesta
quinta-feira (24) a 34.677 mortes provocadas por Covid-19 desde o início
da pandemia. Nas últimas 24h foram
registrados 185 óbitos. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde,
o estado já superou a marca de 950 mil
casos confirmados da doença: foram
958.240 confirmações, sendo 6.267
nas últimas 24h.
A média móvel de mortes, que leva
em consideração os registros dos últimos 7 dias e minimiza as diferenças
das notificações, é de 172 óbitos por
dia nesta quinta.
São Paulo anotou crescimento
no número de casos confirmados da
Covid-19, porém, a boa notícia, é que
Barueri e Santana de Parnaíba estão
na contramão destes dados.
Segundo informações do governo de SP, entre os dias 13 e 19 de setembro, foram contabilizadas 40.983
novas ocorrências e média móvel de
5.855 casos por dia.
Já do dia 6 a 12 deste mês, eram
37.605 novos casos, com média móvel
de 5.372 ocorrências por dia. A alta de

LUCAS

SCUDELER GOMES
Mentor de Alta Performance

O Código Masculino - Parte 2

uma semana para a outra foi de 8,98%.
Para permitir que a sociedade tenha acesso a um conjunto de informações integradas dos municípios
em relação a pandemia da Covid-19,
o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) lançou na segunda-feira (21) o Painel Covid-19 Síntese
por Município.
Entre os dados disponíveis na plataforma (covid19.ibge.gov.br/paineis-sintese), estão os números de casos
da doença por semana epidemiológica e a média móvel.
Ao contrário do estado, o mapa
mostrou que em Barueri, de 13 a 19
de setembro, a cidade anotou queda
de 0,89% nas novas ocorrências da
Covid-19, chegando a 221. Na semana
anterior, de 6 a 12, foram 223. Até terça-feira (22), a média móvel de casos
de sete dias estava em 44,71.
Já Santana de Parnaíba teve uma
redução de 34.07% de novas infecções
na última semana (do dia 13 a 19), passando de 135 casos para 89. A média
móvel de sete dias, segundo o mapa,
estava em 16,14 até terça-feira (22).

Como pensam as mulheres?
As mulheres são um mistério para os homens. Eles não as
compreendem, mesmo quando se
esforçam. Isso porque seus modelos
de processamento de informações
são distintos. As mulheres possuem
mentes multidirecionais, conseguem
focar em vários assuntos ao mesmo
tempo e os correlacionar, sendo que
os homens digerem os assuntos de
maneira unidirecional, ou seja, um
de cada vez e sem os correlacionar
com facilidade.
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presidente Jair Bolsonaro em discurso na
Assembleia das Nações Unidas (ONU)

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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“Nossa floresta é úmida e não permite
a propagação do fogo em seu interior.
Os incêndios acontecem praticamente
nos mesmos lugares, no entorno leste
da floresta, onde o caboclo e o índio
queimam seus roçados em busca de
sua sobrevivência, em áreas
já desmatadas. Os focos
criminosos são
combatidoscom rigor
e determinação”,,

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
Quando recebo essa pergunta dos
meus alunos homens, respondo sempre da mesma maneira. Não importa
qual assunto sua esposa, mãe, filha,
amiga, etc, estiver falando, ela sempre está falando do mesmo assunto:
Segurança.
A mente feminina correlaciona
tudo em sua vida com tudo pois a
segurança é fruto de estabilidade do
contexto. Por isso que ela conecta,
saúde com o casamento, com o jeito
que você falou com ela, com a criação
dos filhos, com as finanças, com a
organização da casa, com as contas
da família e por aí vai. O homem
não compreende esse pensamento
sistêmico e o sistema dele trava,
quando tenta acompanhar. Por isso é
tão comum as mulheres acharem os
homens as vezes meio “estúpidos”
em alguns assuntos.
A vida feminina é motivada pelo
equilíbrio e pela segurança de um
contexto estável. Essa é a chave para
decodificar as mulheres.
A Graduação da Motivação
A segurança também passa
por quatro etapas de sofisticação
e contextos conforme essa mulher
amadurece:

Segurança física: a mulher
mais imatura, ainda vê a superfície
dos assuntos e se deixa levar pelos
símbolos de segurança física. Cada
mulher tem símbolos de segurança
física predominantes de acordo com
sua história: força física, dinheiro,
prestígio, status social, etc.
Segurança emocional: essa
mulher já mais madura, passou por
algumas experiências normalmente
amargas que lhe mostraram que não
adianta ter os símbolos de segurança
em sua vida, se a intenção por trás
é diferente, pois tudo passa. Nessa
etapa essa mulher prioriza a disposição, a iniciativa, o esforço e a verdade
masculina, que são os veículos que
trazem a segurança. Ela vê o potencial do parceiro em vez da segurança
atual que ele traz.
Segurança intelectual: essa fase
sendo muito mais sofisticada, traz
a mulher para a fonte real da segurança que são as verdade por trás
dos assuntos. Essa mulher prioriza
a autenticidade, o talento, a razão
e a intelectualidade. A segurança é
muito mais profunda.
Segurança espiritual: o último
nível e também mais raro por falta de
praticantes nessa profundidade é a
priorização do propósito. O feminino nesse estágio prioriza a conexão
com Deus, com o Divino, a prática do
amor verdadeiro, a honra e a ética
acima de tudo. Segurança máxima.
A Matriarca
A sombra feminina é focar fora
para buscar segurança, especialmente no masculino fazendo-a acreditar
no mito do ‘príncipe encantado’.
O que define a matriarca então
é a capacidade de compreender os
homens, de respeitá-los, admirá-los,
mas ainda assim buscar sua segurança em si mesma ou em algo maior.
Essa capacidade de não buscar fora
no masculino sua segurança, a transforma em algo místico, belo, e extremamente atraente para o masculino.
Ser mulher é receber o masculino
sem se apoiar nele, mas o apoiando e
descobrindo o próprio poder da feminilidade, da nutrição, do conselho e
do amor.
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| PLEITO | Disputas serão pelas Prefeituras de Santana de Parnaíba e Barueri. Dados são do TSE

Pré-candidatos da região declaram
soma de R$ 3 milhões em bens
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

O prazo final para a
apresentação do pedido de
registro de candidatura na
Justiça Eleitoral se encerra
no próximo dia 26.
O órgão estimou em
mais de 700 mil os candidatos que disputarão as
5.568 vagas de prefeito.
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.
De acordo com levantamento realizado pela Folha
de Alphaville, na quarta-feira (23), junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
os pré-candidatos ao cargo
majoritário em Santana de
Parnaíba, Antonio Marcos
Batista Pereira (PSDB), o
vereador Marcos Tonho, indicado pelo atual gestor Elvis Cezar, também tucano,
e o Silvinho Peccioli (PSD),

DECLARAÇÕES
SANTANA DE
PARNAÍBA

BARUERI

Marcos Tonho (PSDB): R$ 72,5 mil

Baltasar Rosa (PT): R$ 651,4 mil

Silvinho Peccioli (PSD): R$ 384,9 mil

Julio Leal (PMN): R$ 257 mil
Rubens Furlan (PSDB): R$ 1,7 milhão
FONTE: TSE | ARTE: FOLHA DE ALPHAVILLE/AGÊNCIA IMPACTO

ex-prefeito da cidade, já registraram suas candidaturas
e aguardam julgamento do

Tribunal. Segundo a declaração, os dois somam R$ 457,4
mil em bens. A maior fatia
foi informada por Silvinho,
R$ 384,9 mil. Tonho declarou R$ 72,5 mil, apenas um
celular e um veículo.
Os nomes dos demais
pré-candidatos que concorrerão à vaga de prefeito
no município não constavam no site do TSE, são

TSE ainda
não divulgou o
registro de todas
as candidaturas
nas cidades

eles: Dr. Danilo Ferraresi
(PTB) e Dra. Juliana Gonçalves (PRTB).
Barueri
Em Barueri, os pré-candidatos Baltasar Rosa (PT),
Julio Leal (PMN) e Rubens
Furlan (PSDB) também já
declararam seus bens. Na
ordem, o valor informado
foi de R$ 651,4 mil, R$ 257

mil e R$ 1,7 milhão.
O veterano Rubens Furlan, que tentará seu sexto
mandato, contará com o
apoio de 13 legendas. Marianne Tavelli (PSB) e o
Capitão do Exército Ataliba (PODE), que também
anunciaram que estarão no
embate, ainda não tiveram
suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral.

notas
rápidas.

| APP |
Nova versão do
Pardal estará
disponível dia 27

Com o fim do prazo de
registro de candidatura
no próximo dia 26 de
setembro, entrará no ar
o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral
para receber denúncias
sobre irregularidades
em campanhas eleitorais (www.tse.jus.br).

| BENEFÍCIO |
Câmara ‘ressuscita’
auxílio- mudança

A Câmara dos Deputados “ressuscitou” o auxílio-mudança para os
parlamentares reeleitos
ou que moram em Brasília. A extinção do benefício, que é de R$ 33,7
mil por parlamentar,
havia sido oficializada
no dia 12. Mas, a Mesa
Diretora reviu a decisão.

| ABAIXO-ASSINADO |
Senadores querem
CPI da Crise
Ambiental

Senadores protocolaram, na quarta-feira
(23), o pedido de criação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Crise Ambiental. O presidente do Senado quem decidirá.

| ESTRATÉGIA |

Em Santana de Parnaíba, PT desiste
da prefeitura e aposta no legislativo
guinha (Refúgio dos Bandeirantes), Danny (Fazendinha), Andressa (Cidade
São Pedro), Kavas (Cidade
São Pedro), Milton (Cidade
São Pedro), Rosangela Fia
(120), Socorro Rafino (Jd.
São Luis) e Vicente (Cidade
São Pedro).
De acordo com André,
houve um diálogo extenso
com o grupo e não se tratou
de uma imposição. O direcionamento da sigla, segundo ele, foi investir forças no
legislativo. “Não seria estratégia inteligente tirar dois
pré-candidatos ao legislativo para disputar a prefeitu-

ra, íamos enfraquecer nossa
chapa e não tínhamos muitas chances de vencer para o
executivo”, disse.

RAPHAEL BRANQUINHO/ AMANDA BARRETO

O Partido dos Trabalhadores (PT) desistiu de lançar
um pré-candidato ao cargo
majoritário em Santana de
Parnaíba. Desde 2019, André Bastianon, morador da
cidade, havia confirmado à
reportagem a intenção de
disputar a cadeira.
Porém, na convenção
do diretório realizada neste
mês, a legenda decidiu declinar sobre o tema e apostar em 11 pré-candidatos
que concorrerão à vaga no
legislativo. Além de Bastianon, Professor Claudio
(Jd. Prof. Benoa), Feitosa
(Cidade São Pedro), Cha-

| MUDANÇA. André Bastianon, que seria pré-candidato a
prefeito, disputará vaga na Câmara Municipal

Apoio
Sobre quem o PT irá
apoiar para prefeito, Bastianon afirma que todos os pré-candidatos do partido têm
liberdade de escolha. “Nós
ainda estamos avaliando
conforme os pré-candidatos vão apresentando suas
ideias. Obviamente não vamos apoiar a candidatura
do PSDB, somos oposição”,
ressaltou. Sendo assim, o tucano Marcos Tonho, indicado

pelo prefeito Elvis Cezar não
terá o apoio do PT.
Apesar disso, ele explicou que não há definição
se apoiarão as pré-candidaturas de Silvinho Peccioli
(PSD), ex-prefeito da cidade
ou do Dr. Danilo Ferraresi
(PTB), médico da rede municipal de saúde do município
e morador de Alphaville.
Em relação à pré-candidata Juliana Gonçalves,
também médica e moradora de Alphaville, Bastianon antecipou que a
considera capacitada, mas
não concorda com seu posicionamento políco.
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Para sua nova versão,
uma nova Volkswagen
com condições imperdíveis.
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| PAÍS | 64% dos brasileiros também preferem o desenvolvimento à economia

Maioria aposta no progresso
social na pós-Covid-19,
aponta enquete da FdA

| ORÇAMENTO |

TCE aponta que 95%
dos municípios estão
com contas em risco

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

| COFRES. Prefeituras tiveram queda de arrecadação

FOTOS: PIXABAY

De acordo com um estudo da Ipsos, o desenvolvimento social, considerando expectativa de vida,
educação, inclusão, entre
outros temas, deve ser prioridade do Brasil quando a
pandemia terminar. Esta é a
avaliação de 64% dos brasileiros entrevistados na pesquisa “Covid-19: Recovery
Preferences and Priorities”.
O levantamento foi realizado pela Ipsos com 10 mil
pessoas de 13 países - sendo
mil brasileiros, que escolheram priorizar o progresso social em detrimento do
crescimento econômico na
retomada pós-Covid-19. Por
outro lado, 36% optaram
pela ascensão da economia.
Segundo enquete realizada nesta semana pela
Folha de Alphaville, nas
redes sociais, 56% dos participantes concordaram
com o estudo citado e optaram pelo progresso social
ao invés do crescimento
econômico. Já 44% preferiram a retomada da econo-

| NACIONAL. Apenas 36% optaram pela ascensão da economia

mia. De segunda-feira (21)
para terça-feira (22), 136 pessoas responderam à enquete. Quando perguntados se a
retomada econômica poderia ser avaliada como
boa, 43% disseram que

Expectativa de
vida e educação
foram temas
analisados

sim e 57% analisaram
como ruim.
Ipsos
Quando considerada a
faixa etária dos participantes brasileiros, é possível
perceber que os respondentes que colocam o desenvolvimento da sociedade em
primeiro lugar são, via de regra, os mais jovens. Entre os
entrevistados com menos de

25 anos, 75% priorizariam o
progresso social na retomada pós-pandemia. Na faixa
daqueles com 25 a 34 anos,
são 66%. Entre os de 25 a
49 anos, são 63%. Por fim,
52% dos entrevistados com
mais de 50 anos escolheram
o viés econômico. Globalmente, a preferência pelo
progresso social é menor: de
53%. Já 47% decidiram pelo
crescimento econômico.

Um levantamento feito
pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo revela
que 95% dos municípios da
unidade da Federação estão
em situação de comprometimento das gestões fiscal e
orçamentária. Os dados são
relativos ao terceiro bimestre de 2020, abrangendo os
meses de maio e junho.
Das administrações alertadas pelo tribunal, 412 estão
em patamares inferiores ao
planejado para o período e
tiveram como principal causa a queda de arrecadação.
Outras 570 apresentaram
indícios de irregularidade
na gestão orçamentária.

Todas as prefeituras que se
enquadram na situação de
receita insuficiente para o
cumprimento das metas de
resultado primário foram notificadas para que adotem,
dentro do possível, providências para restabelecer o
reequilibro financeiro.
Barueri recebeu 19 alertas do TCE e está no quadrante vermelho, Santana
de Parnaíba também está no
vermelho, com 17 alertas.
Em virtude da situação
de calamidade decorrente
da pandemia, as obrigações
e as providências previstas
na Lei de Responsabilidade
Fiscal estão suspensas.

| VENDA |

APTO NO ALLTIME
DE RIVIERA
Mobiliado, 3 suítes, vista para o mar
Varanda com churrasqueira
Condomínio fechado
Não aceitamos permuta
Área 132m2

Tel. 11 94015-5018

Na região, cerveja é o produto
mais vendido por Startup
A startup latino-americana Favo chegou ao paÌs
em fevereiro e já conta com
empreendedores da marca em Barueri e região. A
empresa tem como desafio
revolucionar o mercado de
venda direta por meio de comunidade de compras em
um formato que promete ser
o novo e-commerce.
Com escritórios em São
Paulo, Brasil, e Lima, no
Peru, a Favo trabalha com

venda de itens de supermercado com foco em preços
baixos e praticidade.Para
isso, comercializa produtos
de necessidade básica, secos e frescos, por meio de
sites personalizados feitos
para os lÌderes Favo, como
são chamados os empreendedores da marca. O lÌder
trabalha de casa e recebe
um site customizado do seu
mercado online. Em Barueri
e região, o item mais vendi-

do, de acordo com a empresa, é cerveja. Na sequência,
leite, refrigerante, arroz e
grãos, higiene e perfumaria.
A Favo está sob o comando da empreendedora
Marina Proença, ela conta
que trabalha com quem sonha em empreender e está
sem dinheiro para investir.
“Acreditamos no poder das
relações e da geração de
rena para uma economia e
um mundo melhor”, disse.

folhadealphaville.com.br
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NOVAS LOJAS FAZEM DO
CATARINA FASHION
OUTLET O LUGAR MAIS
DESEJADO PARA BOAS COMPRAS
SOUQ E A PIZZA CREK SÃO AS NOVIDADES DE SETEMBRO
E EM BREVE, FILA CHEGA AO SHOPPING A CÉU ABERTO
FOTOS: JULIANA LAPORTA

Para tornar a experiência de
compras ainda mais completa,
o Catarina Fashion Outlet celebra a chegada de novas marcas.
Para quem gosta de novidades, a
Souq, liderada por Traudi Guida
traz itens de decoração, roupas e
acessórios, garimpados em diversas partes do mundo. Na parte de
gastronomia, a chegada da Pizza Crek, aposta em uma refeição
rápida, com uma pizza prática e
diferente. Não é um crepe, nem
panqueca, tampouco um taco,
mas sua massa é extrafina e crocante e pode ser encontrada em
mais de 40 sabores.
E não para por aí. Em meados
de outubro, os visitantes do Catarina Fashion Outlet poderão comemorar a chegada da Fila, que
nasceu na Itália em 1911 e oferece aos clientes diferentes peças,
como roupas, calçados e acessórios, que são referências em design e funcionalidade.
O outlet, que fica no km 60 da
Rodovia Castello Branco, a 30 minutos de Alphaville, é conhecido
por ter as melhores grifes nacionais e internacionais concentradas em 140 lojas e 20 quiosques.
Medidas de saúde
Por conta da pandemia da Covid-19, o Catarina Fashion Outlet,
que está aberto diariamente das
12h até as 20h, adotou diferentes
medidas de saúde para garantir
a segurança de seus visitantes,
funcionários e colaboradores.
O cuidado já começa na entrada do outlet, com aferição de
temperatura e controle de fluxo.
Dispensers de álcool em gel da
Giovanna Baby foram instalados
em todas as entradas, halls, praças e áreas de maior movimento,
além da colocação de demarcação
de distância segura para evitar filas e aglomerações e totens explicativos dos protocolos.

O Catarina Fashion Outlet, que
fica aberto diariamente das
12h às 20h, é conhecido por ter
as melhores grifes nacionais e
internacionais

Para os clientes que ainda
não se sentem confortáveis em
sair para fazer compras, Catarina
Fashion Outlet segue com o serviço de Pick-up, em que o cliente
realiza a compra, via WhatsApp
com sua loja favorita e busca com
hora marcada. O número de telefone de cada marca está disponível no site (catarinaoutlet.com.br/
pick-up-pediu-passou-pegou).

Para os clientes que
ainda não se sentem
confortáveis em sair
para fazer compras,
o outlet segue com o
serviço Pick-up

Rodovia Castello Branco - km 60
catarinaoutlet.com.br
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| CONTRAMÃO | Dados do IBGE mostram que Barueri e Santana de Parnaíba apresentaram redução

Estado tem aumento de casos
da Covid-19; região estaciona
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Parnaíba teve
queda de 34.07%
de novos casos
sos, com média móvel de
5.372 ocorrências por dia. A
alta de uma semana para a
outra foi de 8,98%.
Para permitir que a população tenha acesso a um
conjunto de informações integradas dos municípios em
relação a pandemia da Covid-19, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
lançou na segunda-feira (21)
o Painel Covid-19 Síntese por
Município.

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

O estado de São Paulo
anotou crescimento no número de casos confirmados da
Covid-19. Barueri e Santana
de Parnaíba estão na contramão destes dados.
Segundo informações do
governo de SP, entre os dias
13 e 19 de setembro, foram
contabilizadas 40.983 novas
ocorrências e média móvel
de 5.855 casos por dia.
Já do dia 6 a 12 deste
mês, eram 37.605 novos ca-

| BARUERI. Nesta quinta-feira (24), cidade chegou a 6.450 infectados pela Covid-19 e 349 óbitos

Entre os dados disponíveis na plataforma (covid19.
ibge.gov.br/paineis-sintese),
estão os números de casos da
doença por semana epidemiológica e a média móvel.
Ao contrário do estado,
o mapa mostrou que em Ba-

rueri, de 13 a 19 de setembro,
a cidade anotou queda de
0,89% nas novas ocorrências
da Covid-19, chegando a 221.
Na semana anterior, de 6 a
12, foram 223. Até terça-feira
(22), a média móvel de casos
de sete dias estava em 44,71.

Já Santana de Parnaíba
teve uma redução de 34.07%
de novas infecções na última
semana (do dia 13 a 19), passando de 135 casos para 89.
A média móvel de sete dias,
segundo o mapa, estava em
16,14 até terça-feira (22).

Casos atualizados
Nesta quinta (24), segundo a gestão, Barueri chegou a
6.450 casos da Covid-19 e 349
óbitos. Em Parnaíba, de acordo com dados desta quarta
(23), os mais recentes, são
3.175 e 101, respectivamente.

| BARUERI |

Obras do
Hospital
Regional
devem
começar
em outubro
As obras do Hospital
Regional de Barueri, no Jardim Paulista, devem começar em outubro. Foi o que
informou o prefeito Rubens
Furlan durante convenção
partidária no dia 5. Segundo
ele, a unidade vai desafogar
a demanda por saúde no
Hospital Municipal.
“Já entregamos vários
equipamentos, como o
Centro de Diagnósticos e o
Centro de Especialidades,
mas, com o Hospital Regional, queremos oferecer
mais conforto e agilidade
no atendimento ao barueriense nos equipamentos
que já dispomos”, afirmou
o gestor.
O equipamento será de
alta complexidade. Serão
320 leitos, oito salas cirúrgicas, com capacidade para
580 intervenções e 1.100
internações mensais. No
local, serão atendidos moradores de Barueri, Santana
de Parnaíba, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi e
Pirapora do Bom Jesus.
Para a obra, o investimento total será de R$190
milhões, sendo R$ 50 milhões disponibilizados
pela Prefeitura de Barueri e
R$140 milhões pelo Estado.

| ONLINE |

Barueri prepara ações para
campanha Outubro Rosa
No próximo mês, acontece a campanha Outubro
Rosa, que visa alertar sobre
a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
mama e de colo do útero.
Para marcar a data, Barueri
realizará ações, que terão
formato diferente este ano
por conta da pandemia.
A Secretaria da Mulher
utilizará o WhatsApp e Telegram para enviar frases de
autoestima e autocuidado e
as principais leis voltadas

às pessoas com câncer. Será
criada a revista semanal Conexão Rosa com depoimentos, dicas de saúde e vídeos
informativos sobre saúde e
alimentação.
Haverá ainda 11 encontros via Zoom com temas,
como antes e depois do câncer de mama, empoderamento feminino e a importância da atividade física.
Além disso, segundo a
Secretaria de Saúde de Barueri, em outubro, a ideia

é aumentar o número de
mamografias para 2.600,
sendo que, em média, são
1.800 por mês. “A mamografia é o principal elemento para a prevenção,
devendo ser obedecidas
à faixa etária e a periodicidade, independente de
sentir sintomas, para que
tenha um diagnóstico da
doença em estado inicial”,
apontou Claudinei Alves
Rodrigues, Coordenador de
Atenção Básica.

CASA

TAMBORÉ 10
Condomínio fechado - 4 suítes
4 vagas cobertas e 4 vagas descobertas,
piscina, área gourmet, escritório e sala Vip.
Área construída 570m2 - Área do terreno 570m2

Aceitamos 50% do pagamento em permuta

Tel. 11 94015-5018
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Bradesco Seguros fica em
5º lugar no ranking das melhores
empresas para trabalhar
Grupo também conquistou pelo 4ª ano consecutivo
a certificação Great Place to Work Brasil

O

Orgulho de pertencer. É desta forma que os profissionais
que trabalham Bradesco Seguros se sentem. Não é à toa
que este também foi um dos
grandes destaques da pesquisa
feita pelo Great Place to Work
– GPTW, que lista as melhores
empresas para trabalhar. Em
função disso e de outros fatores,
neste ano, a companhia conquistou o 5º lugar no ranking na
categoria de empresas de grande porte. O grupo teve uma melhora na listagem em relação ao
ano passado, quando chegou à
7ª posição. “O Grupo Bradesco Seguros conquistou pelo 4°
ano consecutivo a certificação
Great Place to Work Brasil e está
entre ‘Melhoras Empresas para
Trabalhar em Barueri e Região’
desde 2017. Para a Bradesco Seguros é fundamental continuar
mantendo e fortalecendo a marca empregadora”, afirmou Valdirene Soares, diretora de RH
da Bradesco Seguros.

No último ano, a
empresa adotou
diferentes ações
que valorizam os
funcionários, como
desenvolvimento
de gestores

Valdirene Soares é
diretora de RH da
Bradesco Seguros

Segundo a executiva, no
último ano, a empresa adotou
diferentes ações que valorizam
os funcionários. “As principais
ações adotadas no último ano
foram feedback e meritocracia, investimento no desenvolvimento de gestores e funcionários, fortalecimento de
frentes de inovação e digital,
cuidados com a saúde, além
de qualidade de vida e bem-estar dos funcionários”, pontuou a diretora de RH.
Diferenciais
De acordo com Valdirene, a
certificação é o reconhecimento de um dos grandes diferenciais do Bradesco Seguros, que
é o trabalho focado no capital
humano. “Essas pessoas constroem a organização todos os
dias. O Grupo Bradesco Seguros é a maior seguradora da
América latina com mais de 53
milhões de segurados, tendo
como lema o cuidar das pessoas, essa cultura de cuidar se
estende também aos funcionários e parceiros de negócios.
Os resultados são creditados
pela percepção e reconhecimento dessa cultura que se
manifesta no orgulho de pertencer”, destacou.
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| PROBLEMA ANTIGO | Para amenizar a situação, prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba realizam diferentes ações

Com aumento da temperatura,
pernilongos voltam a assolar a região
| SAÚDE MENTAL |

BEATRIZ BONONI

Plataforma criada por
morador de Alphaville ajuda
na prevenção ao suicídio

redacao@folhadealphaville.com.br

| CARREIRA. M.M
Izidoro é cineasta e
tem outros grandes
projetos na área de
comunicação

DIVULGAÇÃO

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Recentemente, por conta
das altas temperaturas na capital, moradores que moram
próximo ao Rio Tietê, em São
Paulo, fizeram um abaixo-assinado por conta do aumento de pernilongos. Na
segunda-feira (21), equipes
da EMAE realizaram a chamada termonebulização nas
duas margens do rio, no trecho entre a Usina de Pedreira
até a Estrutura de Retiro.
Em Alphaville, não é
de hoje que os moradores
precisam conviver com os
pernilongos. Segundo Cristiano Schwetner, professor
de Ciências Ambientais no
Campus Diadema da Unifesp, o boom da população
destes tipos de inseto está
intimamente ligado às condições climáticas e ao aumento da temperatura.
“Está relacionado também com as condições locais, já que os mosquitos
maduros se reproduzem
em água. O do tipo Aedes
Aegypt em água limpa, já
o pernilongo comum, em
água com muita matéria orgânica. Além disso, quando há uma natureza mais
abundante, como em Barueri e Santana de Parnaíba, temos mais locais para
proliferação”, explicou o

| EM PARNAÍBA. Prefeitura realiza fumacê em lagoas, mata e em pontos específicos do Rio Tietê

Barueri limpa
córregos e
rios e indica a
eliminação de
criadouros
especialista.
Ações
À reportagem, a Prefeitura de Santana de Parnaíba
explicou que há uma pro-

gramação periódica de fumacê, técnica que consiste
na emissão de uma nuvem
de fumaça com inseticida.
“O fumacê é feito em
algumas regiões de lagoas,
aos redores de mata e em
pontos específicos das margens do rio Tietê. Os meses
de novembro a abril são de
maior incidência destes insetos por conta do calor e
chuvas”, apontou a gestão.
Já Barueri informou

que não faz aplicação de
veneno, pois isso só causa
resistência aos inseticidas.
“A Secretaria de Serviços
Municipais limpa regularmente córregos e rios. Além
disso, todo morador precisa se organizar e vistoriar
o imóvel onde mora pelo
menos uma vez por semana. Promover limpeza do
ambiente e eliminação de
criadouros é o recomendado”, destacou.

Para ajudar na prevenção contra o suicídio, o
morador de Alphaville e cineasta, Marcel Izidoro, mais
conhecido como M.M Izidoro, criou ao lado de amigos a
plataforma Eu Estou (@euestou). O projeto foi lançado
em 2018, em parceria com o
Facebook, por uma própria
necessidade de M.M.
“Eu tive uma crise de pânico, ansiedade e quando fui
buscar conteúdo, ou era algo
paz e amor ou era muito técnico. Resolvi ver o que estava
acontecendo e nisso percebi

que poderia ajudar, aliando
a minha capacidade de contar histórias”, explicou.
Segundo ele, até hoje
cerca de 30 milhões de
pessoas no Brasil já foram
impactadas pelo conteúdo do projeto. “A grande
sacada é que falamos de
uma maneira fácil, sem
papas na língua, de um
assunto que todo mundo
precisa saber”, apontou.
Para conferir os conteúdos da plataforma, é só colocar “Eu Estou” no Facebook
ou Instagram.

RESIDENCIAL 12
Condomínio fechado - 4 Suítes
4 vagas cobertas e 4 vagas descobertas
Piscina, Lareira
Área construída 532,6m2 - Área do terreno 629,88m2

Aceitamos 50% do pagamento em permuta

MARCIO KOCH/SECOM SANTANA DE PARNAÍBA

CASA

Obra do túnel em Alphaville deve terminar até o fim do semestre

Tel. 11 94015-5018

Está previsto para o fim deste semestre a entrega do túnel da Praça da Paz, que ligará
a Av. Marcos Penteado com a Universitário. Foi o que informou a Prefeitura de Santana
de Parnaíba. Neste momento, está sendo feita a escavação do túnel sob a Av. Yojiro
Takaoka, e até terça-feira (29), esta etapa será finalizada, segundo Elvis Cezar.
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| LEVANTAMENTO | Segundo a AABIC, taxa em condomínios ficou em 2,76% no último mês

Inadimplência tem menor
percentual desde março
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

O Índice Periódico de
Mora e Inadimplência Condominial (IPEMIC), medido
pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis
e Condomínios de São Paulo
(AABIC), mostrou que, em
agosto, a taxa de inadimplência no pagamento da cota
condominial ficou em 2,76%.
Este é o menor percentual desde o início da pandemia, em março, além do
menor já apurado para o
mês desde a criação da série
histórica, em 2004.
De acordo com a AABIC,
esta queda pode ser encarada como uma consequência
do isolamento, período que
deixou os condôminos mais
dependentes da prestação

Queda na taxa
pode ser uma
consequência
do isolamento
de serviços, como limpeza e
segurança.
“As mudanças conscientizaram os moradores no
sentido de valorizar ainda
mais os serviços prestados
por administradoras e equipes internas dos empreendimentos. A taxa de condomínio já se tornou prioridade
no orçamento familiar”,
explicou José Roberto Graiche Júnior, presidente da
AABIC.
Aluguel
O IPEMIL sinaliza ainda
estabilidade na inadimplência para pagamento
dos aluguéis de imóveis
residenciais e comerciais.
Em agosto, o percentual registrado foi de 4,08%, ante
4,25% em julho.
Durante a pandemia, o
índice chegou a variar de
2,05% até os 4,25% do mês
passado, patamar que, na
visão da entidade, também corresponde a um
padrão de normalidade
no mercado.

EDAR/PIXABAY

| PESQUISA. Taxa é a menor já apurada para o
mês desde a criação da série histórica

