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Projetos de impacto econômico têm
destaque nos Planos de Governo
Os cinco candidatos que disputam uma vaga no Executivo de Santana de Parnaíba colocaram
programas de geração de emprego e renda entre as prioridades de uma possível gestão. PÁG. 4
MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Os cinco candidatos que disputam a Prefeitura de Santana
de Parnaíba acreditam que os
projetos para geração de emprego e renda estão entre as principais metas a serem alcançadas,
segundo entrevistas exclusivas
concedidas à reportagem.
Dr. Danilo, Dr. Daniel, Juliana
Capitã e Médica, Marcos Tonho
e Silvinho Peccioli listaram ações
na área econômica, em um cenário pós-pandemia. Outros segmentos também são citados como
importantes, entre eles, projetos
de moradia, saúde e turismo.

| ESTUDO |

Barueri é a
2a cidade
mais bem
preparada
para os
idosos PÁG. 12
O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade
(IDL) revelou que é no Estado
de São Paulo que fica a maioria
das cidades brasileiras com melhores condições de vida para
idosos. Na região, Barueri foi a
segunda melhor colocada.

| DE JANEIRO A SETEMBRO |

| METODOLOGIA. Índice considera diferentes quesitos, entre eles, cuidados de saúde e bem-estar
LOURIVALDO FIO/ SECOM BARUERI

Barueri tem queda
no número de
óbitos por doenças
respiratórias PÁG. 8

| RETOMADA |

Adega
em Steel

De acordo com um estudo
realizado pelo Itaú Unibanco,
apenas 4 dos 14 setores analisados conseguiram superar a freada
brusca gerada pela pandemia no
nível de atividade do país.

Moradores do
Residencial 9
reclamam de falta
de água PÁG. 10

Municípios
realizam Dia D de
vacinação contra
poliomielite PÁG. 10
(11) 9 5595.3433

PÁG. 6

| SABESP |

| CAMPANHA |

Mande um oi fique informado!

Quatro setores
conseguem superar
“freada econômica”
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Envelhecer em Barueri é
melhor, diz estudo
O Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getulio Vargas (FGV Social)
divulgou hoje (8) a pesquisa Onde Estão os Idosos? Conhecimento contra a
Covid-19, que mostra que 10,53% da população brasileira têm 65 anos ou mais.
O aumento no número de pessoas
com 65 anos ou mais na população brasileira foi de 20% na comparação com
os dados de 2012, quando a proporção
de idosos era de 8,8%. Há mais idosos
entre as mulheres e entre amarelos e/ou
brancos, que também têm uma maior
expectativa de vida e uma taxa de fertilidade menor.
Os idosos são 13,06% da população do Rio de Janeiro, seguido pelo
Rio Grande do Sul (12,95%), São Paulo
(11,27%) e Minas Gerais (11,19%). Os estados com a menor proporção de idosos
são os da Região Norte, com Roraima
(5,26%) em primeiro lugar, seguido de
Amapá (5,75%), Amazonas (6,7%), Acre
(6,9%) e Pará (7,07%).
A boa notícia para esse público,
que vive no Estado é que o Índice de
Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), divulgado nesta semana

TITUS
EDGE

Diretor da St. Paul's School, em São Paulo

Do norte da Grã-Bretanha à capital
paulista: os impactos da pandemia
para uma geração de alunos isolados

pelo Instituto de Longevidade Mongeral
Aegon, revelou que é em São Paulo que
fica a maioria das cidades brasileiras
com melhores condições de vida para
idosos. Na região, Barueri foi a segunda
melhor colocada.
O indicador, que considerou os 876
municípios mais populosos do país,
levou em conta diferentes questões,
como cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação e cultura,
além de indicadores gerais de desemprego, expectativa de vida e violência.
Na região, considerando as cidades
que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), Barueri foi a segunda melhor posicionada
no ranking, chegando na 91ª posição.
A cidade angariou as melhores notas
em Bem-Estar (73,6), Cultura e Engajamento (71,0) e Educação e Trabalho
(70,1). Na frente do município ficou apenas
Osasco, que chegou ao 37º lugar.
Para as cidades que têm políticas
públicas direcionadas para esse público, parabéns. Às que ainda não chegaram lá, vale a experiência de quem já
viu que os resultados compensam.
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“Volto a dizer que apenas 6% do
território do Pantanal é de jurisdição
da fiscalização federal. As demais
partes dos territórios são de
competência estadual. E, portanto,
o governo federal contribui
na sua parcela de
jurisdição. Para além
disso, com emprego
das Forças Armadas”,
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
durante audiência pública na comissão
externa do Senado

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

Vindo do interior da Escócia para
assumir a chefia de uma escola britânica
em São Paulo, não foi surpresa para mim
que as temperaturas, a topografia e o ritmo
de vida nas extremidades do norte da
Grã-Bretanha contrastassem fortemente
com os da maior cidade da América do Sul.
No entanto, como educador, sempre fico
buscando as semelhanças entre as escolas
em todo o mundo. Por mais diferentes
que possam parecer à primeira vista, os
padrões logo emergem.
Um paralelo que eu não esperava encontrar quando fui nomeado para o cargo
de diretor da St. Paul’s School, em outubro
de 2019, era que as escolas na Grã-Bretanha e no Brasil seriam fechadas para os
alunos por conta da pandemia do novo
Coronavírus. Assim como em meu último
semestre na Grã-Bretanha, meu primeiro
semestre no Brasil foi uma existência solitária em meio a salas de aula e corredores,
campos e refeitório vazios.
Os professores de ambos os países
enfrentam o desafio do ensino online com
energia e criatividade, os pais adaptaram
suas vidas à medida que suas casas se
tornaram espaços de ensino e os alunos tiveram que ajustar seus hábitos de
aprendizagem para se adequarem ao
mundo virtual. No começo, foi tudo um
tanto irreal. Alguns saudaram o ensino
online como o novo futuro brilhante para a
educação. Para outros, foi um expediente
do momento e as limitações do currículo
online foram aceitas como inevitável, mas
temporária, à medida que lutamos contra
o vírus.
Sete meses depois e ninguém mais
tem a fantasia de que as crianças podem
aprender mais rápida ou eficazmente
online, se comparado ao ensino na sala
de aula. Ninguém mais pode negar o custo
emocional e físico que o fechamento de
escolas tem causado às crianças. Passar
hora após hora em uma tela, fazendo uma
quantidade limitada de exercícios físicos,
isolando-se das realidades de interação
física e social – tudo isso deixará cicatrizes
em uma geração já atingida por uma cultura de mídia social generalizada.
Por essa razão, enquanto o mundo tropeça para sair da quarentena e dá alguns
passos em falso ao longo do caminho, a
reabertura das escolas vem sendo priorizada pela maioria dos governos.
Em São Paulo, porém, as escolas conti-

nuam fechadas e a data prevista para uma
reabertura parcial foi adiada mais uma
vez, desta vez para novembro. Como o país
enfrenta um desafio extremo no enfrentamento da pandemia, não há dúvida de
que as autoridades locais enfrentam uma
escolha difícil.
Como um convidado neste país, não
é minha função dizer aos representantes
eleitos como fazer seu trabalho ou julgar
aqueles que têm que tomar decisões
difíceis das quais dependem vidas. Mas
também estou ciente de que nenhum plano de reabertura de escolas está isento de
riscos, e de que os danos que esta doença
pode infligir a indivíduos e comunidades
não devem ser subestimados.
Ao traçar uma saída para essa situação, é importante considerar também o
custo final de manter a atual proibição
de reabertura das escolas. Ao manter
as crianças longe de suas salas de aula,
não estamos apenas atrapalhando seu
progresso acadêmico, mas negando-lhes a
oportunidade de socializar, desenvolver e
crescer juntos em uma comunidade física
de aprendizagem.
As realidades sedentárias da vida
online não contribuem em nada para desenvolver nossos jovens a serem saudáveis
e ativos. O custo para a saúde mental de
uma geração que não teve a oportunidade
de se reunir e absorver toda a amplitude
das experiências da infância deve ser ponderado cuidadosamente contra a ameaça
representada pela pandemia.
A maioria das evidências disponíveis
sugere que as crianças em idade escolar
correm, no mínimo, o risco de contrair ou
transmitir a Covid-19. Mas, em um momento em que shopping, bares, restaurantes,
salões de beleza, academias e praias estão
reabrindo para todas as idades, nossas
escolas seguem fechadas e vazias.
Mas nossos filhos não devem ser educados para acreditar que o mundo pode
se tornar livre de riscos. Eles precisam
entender que os riscos requerem gerenciamento e que há uma diferença entre
tomar medidas cuidadosas para alcançar
um resultado positivo, por um lado, e
ser imprudente, por outro. Tais medidas
devem incluir verificações regulares de
temperatura, estações de higienização das
mãos, sistemas unidirecionais, salas de
aula ventiladas e distanciamento social
sempre que possível.

Avenida Copacabana, 268 - Sala Comercial 206, 2º andar - Edifício Trend Tower Home Office - CEP. 06472-001 - Barueri
Telefones: (11) 4208-1600 e (11) 4272-0468 - Redação (11) 4198-7217 - WhatsAPP (11) 9 5595.3433
E-mails: comercial@folhadealphaville.com.br - redacao@folhadealphaville.com.br

folhadealphaville.com.br
SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020 | 3

folhadealphaville.com.br

política

4 | SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020

| SANTANA DE PARNAÍBA | Moradia, saúde e turismo também estão na lista dos planos dos cinco prefeituráveis

Projetos na área econômica são maioria
nos Planos de Governo pós-pandemia
GLÁUCIA ARBOLEYA

De acordo com consulta realizada pela Folha de
Alphaville, na quarta-feira
(14), junto aos candidatos a
prefeito de Santana de Parnaíba, em seus Planos de
Governo eles destacaram
propostas que priorizam
a retomada e o desenvolvimento econômico da cidade,
pós-pandemia.
O município terá cinco
candidatos no páreo, todos
acreditam que dos projetos
apresentados em seus planos, programas para geração de emprego e renda
são os principais, segundo
entrevistas exclusivas concedidas à reportagem.
Dr. Daniel Junior (PSOL)
afirmou que, se vencer nas
urnas, terá como primeira ação a Renda Solidária.
“Precisamos acabar com a
extrema pobreza em Santana de Parnaíba, que pasme,
ainda existe. São pessoas
que não sabem se haverá
dinheiro para o leite das
crianças ou o dia de amanhã”. O objetivo é fazer com
que a renda fique dentro da

FOTOS: FACEBOOK E MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

redacao@folhadealphaville.com.br

| URNAS. Dr. Danilo, Dr. Daniel, Juliana Capitã e Médica, Marcos Tonho e Silvinho Peccioli se enfrentarão

Projetos incluem
Renda Solidária
e Centro de
Inovação
própria cidade, como no
caso do transporte coletivo,
por exemplo; com a proposta de criação de cooperativas de transporte público.
A Juliana Capitã e Médica (PRTB) quer buscar

parcerias privadas para instalar programas de formação profissional, adaptar o
Programa de Anistia Fiscal
do município, estimular a
formação de cooperativas
para a construção de condomínios e loteamentos, além
de outras ações para alavancar o desenvolvimento.
O candidato do prefeito
Elvis Cezar (PSDB), o vereador Marcos Tonho (PSDB),

| CIOESTE |

Seis gestores da região
concorrem à reeleição
Dos 5.568 municípios
que escolherão prefeitos nas
eleições deste ano, em 3.383
(61% do total) os atuais gestores concorrerão à reeleição. Os dados fazem parte
de levantamento feito pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM).
Segundo apuração realizada pela reportagem,
considerando oito cidades
que compõem o Consórcio
Intermunicipal da Região
Oeste Metropolitana (Cioeste), seis municípios terão
prefeitos candidatos que
disputarão a reeleição.

| BARUERI. Rubens Furlan
tentará seu sexto mandato

O tucano Rubens Furlan,
gestor de Barueri, tentará seu
sexto mandato. “Hoje com 44
anos de vida pública posso
contribuir com experiência e
a paixão renovada. Acredito

que, além dos projetos, o importante é manter Barueri no
caminho do desenvolvimento”, disse. Marcos Neves, da
mesma sigla, quer se manter
na cadeira em Carapicuíba.
Em Cotia, Rogério Franco
(PSD); Itapevi, Igor Soares
(PODE); Osasco, Rogério Lins
(PODE) e na cidade de Jandira, Paulo Barufi (PTB). Em
Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus os atuais
gestores não participarão
das eleições. Araçariguama
e Vargem Grande Paulista
não foram consideradas
pela reportagem.

indicou em seu Plano de
Governo a criação do Centro de Inovação voltado ao
processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
e científico, construção de
centros de comércio popular
para fomento ao empreendedorismo, implantação de
programas de qualificação
e geração de empregos e
a criação de projetos para
fomento das mulheres em-

preendedoras e da economia criativa.
Turismo e Saúde
O representante do PTB,
Dr. Danilo Ferraresi, contou
que o Projeto Turismo Parnaíba é um novo foco de
desenvolvimento, para utilização do potencial histórico, ecológico e turístico,
aliado ao desenvolvimento
tecnológico. “Isso vai ge-

| CAIXA |

Disputantes já ‘injetaram’
R$846 mil nas campanhas
Os candidatos a prefeito
da região já conseguiram
‘injetar’ R$ 846,1 mil para
financiar suas campanhas,
de acordo com pesquisa da
reportagem junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
na quarta-feira (14). Os dados consideram os disputantes ao cargo majoritário
nas cidades de Barueri e
Santana de Parnaíba.
Rubens Furlan (PSDB),
prefeito de Barueri, declarou o maior valor, R$ 594
mil, sendo R$ 590 mil de
fundos partidários. Na cidade, na sequência, aparece Mari Tavelli, candidata
do PSB, com R$ 100,2 mil e

Julio Leal (PMN), que aplicou R$ 1,5 mil com recursos
próprios. Reinaldo Monteiro
(PROS), Baltasar Rosa (PT) e
Capitão Ataliba (PODE) não
informaram ainda os valores. Em Santana de Parnaíba, o candidato do PSDB,
o vereador Marcos Tonho,
registrou a maior quantia:
R$78,3 mil, sendo R$ 63,3
mil financiados por pessoas
físicas. O Dr. Danilo Ferraresi (PTB) conta com R$67,5
mil, sendo R$ 55 mil em recursos próprios e JulianaCapitã e Médica (PRTB), R$ 4,5
mil. Não há informações do
Dr. Daniel Junior (PSOL) e
Silvinho Peccioli (PSD).

rar o desenvolvimento de
cadeias econômicas locais
de pousadas, restaurantes,
eventos, festas tradicionais, trilhas ecológicas,
esportes de aventura, entre
outras”, explicou. Os negócios gerados terão apoio
por meio de incubadoras/
aceleradoras, crédito e microcrédito, além de capacitações e apoio técnico.
Ao contrário dos demais
candidatos, o ex-prefeito Silvinho Peccioli (PSD) destaca a área da saúde, com a
construção de um hospital
universitário a ser gerido
mediante convênio com instituição de ensino da região,
no bairro de Alphaville.
Ele também quer implantar o “Programa Municipal de Renda Mínima
Familiar, vinculado à Educação”, que além da complementação de renda,
integrará outras ações de
proteção e acompanhamento das áreas de Educação,
Saúde e Assistência Social.
Os Planos de Governo
podem ser consultados
na íntegra no site do TSE:
www.divulgacandcontas.
tse.jus.br.
nota
rápida.

| IMPOSTOS |
Deputado Cezar
vota a favor de
ajuste fiscal
A Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp) concluiu, na
quarta-feira (14), a
votação do pacote
de ajuste fiscal para
2021, enviado pelo
governador, João
Doria (PSDB), à Casa,
em agosto. O deputado Cezar (PSDB) votou a favor do projeto. Com a aprovação,
o Imposto sobre Circulção de Mercadorias e Serviços (ICMS)
pode aumentar para
até 18%.
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| RETOMADA | Dados do Itaú Unibanco revelam que construção civil e setor de alimentos estão entre os principais

Quatro setores conseguem superar
‘freada’ econômica, revela estudo
Serviço de
delivery também
se destaca

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

trimestre, antes da adoção
de medidas de restrição.

PIXABAY

De acordo com um estudo realizado pelo Itaú Unibanco, apenas 4 dos 14 setores analisados conseguiram
superar a freada brusca
gerada pela pandemia no
nível de atividade do país.
O agronegócio, a construção civil, o setor de alimentos e nichos que operam com tecnologia, como
os aplicativos de entrega e
empresas de vendas online,
convivem hoje com demanda acima ou similar às registradas no início do primeiro

| PAÍS. Segmento de construção aquece economia

Construção
Segundo Mauro Dottori, presidente da MPD Engenharia, os três primeiros
meses da pandemia, de
março a maio, não foram
bons para o mercado.
As vendas ficaram abaixo
do projetado anteriormente,
“mas quando olhamos o
panorama da pandemia,

isso era o esperado. No entanto, já a partir de junho,
começamos a retomar os
resultados. Estamos vendo,
inclusive, julho e agosto superando as projeções feitas
por nós, além de números
muito bons quando comparamos à série histórica do
setor imobiliário, puxado
muito nos últimos meses
pelos empreendimentos de
médio e alto padrão. Acreditamos que isso deve seguir
de maneira positiva nos próximos meses”, avaliou.
Aplicativos
Os aplicativos de entrega

e empresas de venda online
também estão entre os responsáveis pela aceleração da
economia, conforme estudo
do Itaú Unibanco.
O serviço de delivery na
região tem ganhado diversas novidades, como o Holy
Pasta Food Truck, que migrou da Avenida Faria Lima
para Alphaville. Os pedidos
podem ser feitos diretamente pelo link zappay.vc/
holypasta.
Pizza Bráz (www.brazpizzaria.com.br/delivery),
pedidos via Rappi e Madero
(Alameda Mamoré, 687), são
algumas opções novas.

INSTRUÇÕES DE ACESSO A ASSEMBLEIA VIRTUAL
Seu Condomínio contratou a Plataforma AVCOND para realização da assembleia virtual. Para efetuar o PRIMEIRO
ACESSO, siga os seguintes passos:

Santana de Parnaíba, 16 de outubro de 2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Na qualidade de Administradores e atendendo à solicitação do Sr. Presidente da Associação, vimos pela
presente convocá-los a comparecer à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada em ambiente
virtual, conforme a Lei Nº 14.010, artigo 12, por meio da Plataforma AVCond, no período compreendido
entre os dias 30 DE OUTUBRO DE 2020 (início às 12h00 horas em primeira convocação, com a
participação dos Srs. Associados representando quórum legal ou às 12h30 em segunda e última
convocação, com qualquer número de representados) e 01 NOVEMBRO DE 2020 (até às 12h00), a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Você receberá um e-mail com o título
CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO. Este será
enviado em seu e-mail ativo no cadastro junto a
Administração do Condomínio.

Caso a mensagem esteja na caixa de S PAM,
importante marcar nosso endereço como confiável pois,
toda comunicação é feita por e-mail.

2. O seu acesso à plataforma será realizado através
da senha que você receberá por e-mail.
Caso não tenha identificado o e-mail,
acesse w ww.avcond.com e clique em
“receba nova senha”.

1. Prestação de contas 2019.
DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS ASSEMBLEARES:
Inicialmente, anteriormente a realização da assembleia, no período compreendido entre as 12h00 do
dia 26 de outubro de 2020 até as 12h00 do dia 28 de outubro de 2020, os associados poderão visualizar
documentos, tirar suas dúvidas e escrever suas opiniões acerca dos itens da pauta.
ETAPA
Discussão dos assuntos

DATA
26/10/2020

HORÁRIO
A partir das 12h00 até as 12h00 do dia 28/10/2020

Votação (Assembleia)

30/10/2020

A partir das 12h00 até as 12h00 do dia 01/11/2020

Tendo em vista a relevância dos assuntos a serem tratados, lembramos a conveniência da participação
de todos, ou se fazerem representar na referida Assembleia, uma vez que as decisões tomadas obrigam
o cumprimento por parte de todos, inclusive os ausentes.
Somente poderão votar os Srs. Associados ou seus procuradores legalmente habilitados com poderes
especiais para esse fim, e, em dia com suas despesas Associativas.
Os ausentes poderão ser representados por pessoas munidas do instrumento de procuração, com firma
reconhecida. As procurações serão recebidas até às 12h do dia 24/10/2020, para que os documentos
sejam analisados, validados e inseridos na plataforma, oferecendo assim tempo hábil para que as
unidades sejam habilitadas no sistema aos procuradores para as respectivas votações.
Cada outorgado poderá representar até 10 unidades.
As unidades inadimplentes não poderão participar da votação em assembleia.
Atenciosamente,
Andre Luis Padilha Pereira
Presidente do Conselho Diretor
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BURLE MARX

3.
Inicialmente
serão
abertas SALAS DE DISCUSSÃO que
ficarão disponíveis no menu ASSUNTOS.
Nelas
poderão
ser
visualizados
documentos, bem como os condôminos
poderão tirar suas dúvidas e escrever suas
opiniões acerca do tema em discussão
(caso exista).

4. Posteriormente,
no
menu
ASSEMBLEIAS, será aberta a assembleia,
onde os condôminos poderão registrar seus
votos, em cada um dos assuntos, conforme pauta
definida.

Caso tenha algum problema envie mensagem para o
WhatsApp (11) 97513-1489 atendimento de 2ª feira a
6ª feira das 09h às 17h.
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ITAHYE

R$ 1.890.000,00
PERMUTA E FINANCIAMENTO

Concepção artística da Casa

Concepção artística do living

Concepção artística da área de lazer privativo

3 Suítes

• Amplo Living para 3 ambientes • 1 lavabo • Piscina • Varanda Gourmet com churrasqueira

Área do Terreno: 428,85m2 Área Contruída: 225,41m2

AGENDE SEU ATENDIMENTO

(11)

98224-1477

WWW.RSFEMPREENDIMENTOS.COM.BR
Rua Rubem Braga, 58 - 12º Andar - Melville Empresarial II, Barueri - SP - 06485-365 - *Sujeito a avaliação de crédito e aceitação do imóvel oferecido como parte de pagamento.
Imagens meramente ilustrativas. Cada residência será entregue conforme planta e memorial descritivo que será parte integrante do contrato de compra e venda. Cada residência encontra-se em um estágio de
desenvolvimento e construção. Paisagismo será entregue em estágio inicial, sujeito a variações de espécie, por disponibilidade ou adaptações.
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| DE JANEIRO A SETEMBRO | Redução estaria relacionada às medidas contra à Covid-19. Casos e mortes estão diminuindo no país

Barueri registra queda no número
de óbitos por doenças respiratórias
| AVEMARE |

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Parnaíba
entrega nova
Central de
Tratamento
de Materiais
Recicláveis
LOURIVALDO FIO/SECOM BARUERI

De acordo com dados
da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), o número de casos e óbitos causados por
doenças respiratórias, sem
considerar a Covid-19, diminuiu no país.
De janeiro até a primeira semana deste mês,
foram registradas 1.691
ocorrências e 186 mortes
por Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRGA). No
último ano, foram 5.721 e
884, respectivamente. A
redução foi de 70,44% no
número de casos e 78,95%
em relação aos óbitos.
Barueri anotou queda
no número de óbitos por
SRGA em comparação ao
ano passado. De janeiro a
setembro de 2020, a cidade registrou um óbito, ante
dois em 2019. Já em relação
aos casos, nos primeiros
nove meses deste ano, o
município teve quatro ocorrências, contra duas no ano
anterior. Todas foram pelo
vírus H1N1.
Tanto em setembro de
2020 como de 2019, Barueri
não anotou nenhum caso de
Síndrome Respiratória Aguda Grave por H1N1.

| ESPECIALISTA. Medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento ajudaram na redução de casos de doenças respiratórias

Em setembro
de 2020 e 2019,
Barueri não teve
nenhum caso de
SRGA por H1N1
Em Santana de Parnaíba, segundo a prefeitura, no
último mês foram 70 casos e
9 óbitos por SRGA. “Em setembro de 2019, não tivemos

casos e óbitos”, destacou.
Especialista
Pedro Francisco Giavina Bianchi Jr., presidente
da Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia Regional São Paulo (ASBAI-SP),
acredita que os cuidados de
higiene tomados em meio à
pandemia da Covid-19 ajudaram na queda de casos e

óbitos por SRGA.
“O que aconteceu é que
com essas medidas de higiene, uso de máscara e
distanciamento social, nós
também nos prevenimos
de outras infecções respiratórias virais. Observamos
uma melhora na quantidade de pessoas com crise de
asma, por exemplo”, explicou o especialista.

Covid-19

Segundo dados da
prefeitura, até esta
quarta-feira (14), Barueri
registrava 6.900 casos da
Covid-19 e 375 óbitos. Já
Santana de Parnaíba, de
acordo com informações
oficiais, nesta quintafeira (15) foram 3.480
ocorrências e 104 mortes.

Nesta quarta-feira (14), o
prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, inaugurou
a nova Central de Tratamento
de Materiais Recicláveis, no
Jd. São Luís, que será administrada pela Cooperativa
Avemare. A associação faz a
coleta seletiva na cidade e recolhe cerca de 400 toneladas
de resíduos sólidos por mês.
Segundo a gestão, o espaço conta com mais de 3 mil
m², setor administrativo, sala
de alfabetização e galpão com
estrutura necessária para realização do processo de coleta
e triagem dos materiais.
“Esse galpão tem toda a
estrutura acessível, que nos
proporcionará melhorar ainda mais o nosso trabalho”,
destacou Ionara Pereira, diretora-presidente da Avemare.

MACFERR EMPREITEIRA LTDA
FABIANO MARTINS/SECOM SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ/MF Nº 31.524.197/0001-91 - NIRE 3523122056-1

Parnaíba mantém um hospital de campanha funcionando
Recentemente, a Prefeitura de Santana de Parnaíba fechou dois dos três hospitais de
campanha para o combate à Covid-19. No Centro de Tratamento do Coronavírus (CTC), no
bairro Fernão Dias, único que segue aberto, duas pessoas estão internadas. “O CTC conta com
36 leitos de UTI totalmente equipados. Se houver necessidade, os outros hospitais poderão
ser reativados”, disse a gestão em nota.

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos dos artigos 1.072, caput, e 1.152, parágrafo 3º da Lei nº
10.406/2002, ficam os senhores Sócios convocados para a Reunião
de Sócios, a ser realizada, em 1ª chamada, às 15h30 horas do dia
20/10/2020, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Trindade, 254, CJ 502, Bairro Bethaville I, CEP 06404- 326, e, em 2ª chamada,
às 16h30 do mesmo dia, afim de deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: a) Exclusão de sócio e liquidação de haveres, conforme o artigo
1.085 do Código Civil; e b) pela dissolução da Sociedade, nos termos do
artigo 1.033, inciso III, da Lei nº 10.406/2002.
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| RANKING GERAL | No Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), cidade chegou à 91a colocação no país

Na região, Barueri é o 2º município mais
bem preparado para as pessoas idosas
redacao@folhadealphaville.com.br

Pirapora do Bom Jesus não
foram citadas no ranking.

notas
rápidas.

O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), divulgado nesta
semana pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, revelou que é no Estado de São
Paulo que fica a maioria das
cidades brasileiras com melhores condições de vida para
idosos. Na região, Barueri foi
a segunda melhor colocada.
O indicador, que considerou os 876 municípios mais
populosos do país, levou em
conta diferentes questões,
como cuidados de saúde,
bem-estar, finanças, habitação, educação e cultura,
além de indicadores gerais
de desemprego, expectativa
de vida e violência.
De acordo com índice, entre as cidades maiores, São
Caetano do Sul (1º), Santos
(2º), Porto Alegre (3º) e São
Paulo (4º) angariaram as primeiras posições.
Na região, considerando
as cidades que fazem parte

Metodologia
O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, elaborado pelo
Instituto de Longevidade
Mongeral Aegon, conta com
metodologia da Fundação Getulio Vargas e se baseou em
50 indicadores divididos em
sete variáveis.
Segundo o instituto, o objetivo do estudo é apontar os
pontos positivos e negativos
dessas cidades analisadas
para que gestores possam
pensar em ações efetivas para
o aumento da longevidade
com qualidade de vida.
Foram utilizados dados
coletados em órgãos públicos, como Agência Nacional
de Saúde (ANS), Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério das
Comunicações, Ministério da
Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda e
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

| GRATUITO |

| POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO |

| SABESP |

Dia D de vacinação acontecerá
neste sábado (17) nas cidades

Moradores do
9 reclamam de
falta de água

No Natal, vagas
temporárias devem
aumentar em 30%

| METODOLOGIA. Índice considerou as 876 cidades mais populosas do país em vários quesitos

Santana de
Parnaíba não
apareceu no
ranking
nesta edição

do Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste (Cioeste),
Barueri foi a segunda melhor
posicionada no ranking, chegando à 91ª posição. A cidade
angariou as melhores notas
em Bem-Estar (73,6), Cultura
e Engajamento (71,0) e Educa-

ção e Trabalho (70,1).
Na frente do município
barueriense ficou apenas
Osasco, que chegou ao 37º
lugar. No índice aparece ainda Cotia (124º), Carapicuíba
(148º) e Itapevi (191º). Santana de Parnaíba, Jandira e

vacinação e a de seus filhos
para se vacinarem e atualizarem a carteirinha”, destacou a gestão parnaibana.

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

Neste sábado (17), das
8h às 17h, acontecerá o Dia
D de vacinação contra a Poliomielite, para menores de
5 anos, e de multivacinação,
para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Barueri
e Santana de Parnaíba já se
preparam para a ação.
No município barueriense, a imunização acontecerá
nas 18 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs). Além disso,
a cidade terá dois postos
volantes, das 8h às 16h, um
em Alphaville, na FIEB (Av.
Andrômeda 500), e outro
em Aldeia da Serra, na sede
administrativa do Residencial Morada dos Pássaros
(Av. dos Pássaros 192).
Em Santana de Parnaí-

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

BEATRIZ BONONI

| BARUERI. Vacinação acontecerá nas 18 UBSs da cidade

ba, a vacinação será nas
Unidades Básicas e Avançadas de Saúde da cidade, que

funcionarão também das 8h
às 17h. “Os moradores devem levar sua carteira de

Campanha
A campanha de vacinação começou no dia 5 e segue até o dia 30 deste mês.
O objetivo desta iniciativa é
melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos
últimos anos.
De acordo com a Prefeitura de Barueri, 68,89% das
crianças já foram vacinadas
contra Poliomielite na cidade. Em Parnaíba, segundo
informações da gestão, mais
de 70% das crianças parnaibanas já foram vacinadas
contra a doença neste ano.

Moradores do Residencial 9 têm reclamado sobre
a recorrente falta de água no
local. “Isso vem ocorrendo
há meses. Toda semana sem
água e as contas cada mês
mais altas, sem usarmos”,
afirmou uma moradora nas
redes sociais.
À reportagem, a Sabesp
informou que tem monitorado o abastecimento no
residencial e realizado análises relativas ao consumo.
“Após a conclusão desse
estudo, previst0 para esta
semana, a Sabesp realizará
os ajustes que forem necessários. Para isso, solicita
que registros sobre abastecimento sejam realizados
por canais de atendimento,
como o site (sabesp.com.
br)”, afirmou em nota.

Iguatemi Talks
Fashion acontece de
20 a 22 de outubro

De 20 a 22 de outubro,
acontece a 4ª edição
do Iguatemi Talks
Fashion. Este ano,
a conferência será
em formato digital e
gratuita. As inscrições
podem ser feitas pelo
site (iguatemitalks.
com.br).

| AOS DOMINGOS |
Barueri reativa
ciclofaixa na
Via Parque

Na última semana, a
Prefeitura de Barueri
reativou a ciclofaixa
na Via Parque. O local
funciona aos domingos,
das 7h às 17h. Segundo
a prefeitura, o Demutran faz o acompanhamento na área.

| NO CCA |
Segundo o Centro
Comercial Alphaville,
o percentual de vagas
temporárias para o Natal pode atingir até 30%
no local. “Enxergamos
um novo momento
econômico, com o
resgate de confiança
do consumidor que se
deslocará para o CCA”,
afirmou em nota.

| EM BARUERI |
Obras do Hospital
Regional são
iniciadas

As obras do Hospital
Regional de Barueri
começaram. Segundo a
gestão, está sendo feito
a limpeza da camada
superficial do terreno
para iniciar a terraplanagem. “Até o fim
do ano será realizado
a limpeza do terreno,
construção de canteiro
de obras, entre outros”.
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Farm Fresh Market fica na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 3.272

Mercado, que abriu as portas em setembro em Alphaville,
faz curadoria de itens nacionais e importados
Trazer para os moradores de
Alphaville um mercado com produtos frescos, de produtores locais
e com opções de itens nacionais e
importados. Foi com esse objetivo
e pensando nesta curadoria que,
em setembro, o Farm Fresh Market
abriu suas portas no bairro.
Inspirado nos Farmer’s Markets americanos, onde os produtores rurais vão à cidade vender
diretamente aos consumidores, a
marca se destaca por oferecer uma
seleção exclusiva de produtos de
padaria, mercearia, bebidas, hortifrúti, açougue e laticínios.
“O grande diferencial é buscar sempre o que há de melhor

no mercado, mas dando sempre
prioridade aos produtores locais.
Essa estratégia se traduz tendo
uma carta de vinhos diversificada de todos principais mercados,
mas com uma seção privilegiando
os vinhos nacionais de boutique.
O mesmo ocorre ao alternar queijos franceses e portugueses com
queijos do interior de São Paulo
premiados internacionalmente”,
explicou a marca.
Outro ponto forte da Farm
Fresh são as carnes. “As carnes
bovinas são todas de raças britânicas, de gados criados soltos nas
pastagens do Sul do Brasil, região
essa dos melhores cordeiros do

país, também presentes na loja”,
destacou.

Criação

A Farm Fresh Market nasceu,
pois o grupo de investidores
da marca, que é composto por
moradores de Alphaville, sentia
falta de uma série de produtos
no bairro.
“A resposta do público não
poderia ter sido melhor. Apesar
da pandemia e do pouco tempo
de abertura, o faturamento vem
crescendo duplo dígito semana a
semana, além do que a recompra
tem sido melhor que o esperado”, apontou.

Av. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 3.272, Loja 17
Instagram: @farmfmoficial
farmfreshmarket.com.br
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CEF anuncia novas ações
para estimular setor
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Nesta quarta-feira (14),
a Caixa Econômica Federal
(CEF) anunciou ações para
estimular o setor imobiliário. O novo pacote poderá
impactar 830 mil famílias,
correspondendo a R$ 83 bilhões em recursos.
Entre as medidas anunciadas, a partir do dia 22, as
taxas do crédito imobiliário
para pessoas físicas, com
recursos do SBPE, serão reduzidas. A linha de crédito
pela Taxa Referencial terá
mínima de TR + 6,25% e
máxima de TR + 8,00%, diminuição de até 0,50 ponto
percentual.
Até o fim do ano, a Caixa informou que prorrogará
possibilidade de carência

Clientes poderão
contratar o
financiamento
pelo app
para início do pagamento das parcelas dos novos
contratos imobiliários. Os
clientes poderão iniciar
o pagamento do encargo
mensal, com juros e amortização, após seis meses da
contratação. Nesse período,
pagará seguros e taxa de administração do contrato.
Mais medidas
Para aqueles que receberam um empréstimo e
estão com dificuldade para
a retomada do pagamento,
a Caixa vai abrir a possibilidade de os clientes optarem
pelo pagamento parcial,
sendo 75% da prestação,
por até seis meses, ou entre
50% a 75% da prestação,
por até três meses.
Além disso, a partir de
segunda-feira (19), a instituição oferecerá a possibilidade
de contratar o financiamento
imobiliário 100% digital pelo
aplicativo CAIXA Habitação.
Segundo o banco, o cliente
só precisará ir à agência para
assinar o seu contrato.

FREEPIK

| PANDEMIA | Entre as medidas, a partir do dia 22, as taxas serão reduzidas

| OPORTUNIDADE. Novo pacote de ações poderá
impactar 830 mil famílias

