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Com alta de casos de Covid-19, cidades
têm baixa taxa de isolamento social
De acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, nesta terça-feira (15), foi
registrado um índice de isolamento de 33% em Barueri; contra 56% em março. Santana de Parnaíba
marcou 41%, ante 64% no início da pandemia. Casos e número de óbitos sobem. PÁG. 10

Até janeiro, Barueri
terá testagem
da Covid-19 PÁG. 16

Especialista alerta
sobre ceias e festas
de fim de ano PÁG. 14

Segundo Pedro Bianchi JR., presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI),
as confraternizações abrem margem para aglomerações. O ideal seria que todos passassem com o
núcleo familiar que convive todos os dias.

| RANKING |

| PREVENÇÃO. Segundo especialista, reunir uma dezena de pessoas seria plausível de propor, sem abrir mão dos
cuidados com a higiene e distanciamento

| MEIO AMBIENTE |

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433
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ROBINSON ALVARENGA/ SECOM BARUERI

Barueri e Parnaíba
avançam no Município
VerdeAzul PÁG. 16
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Barueri e Santana de Parnaíba não entraram
na listagem das 100 cidades do Programa Município VerdeAzul, mas avançaram no ranking em
relação ao ano passado. Iniciativa do Governo
do Estado tem o objetivo de estimular e auxiliar
as prefeituras na elaboração e execução de de
estratégicas para o desenvolvimento sustentável.
VISITE
NOSSO
PORTAL

DIVULGAÇÃO

| ASSINTOMÁTICOS |

| NATAL E ANO NOVO |

NICOLE MICHALOU/PEXELS

Em meio ao aumento de casos
da Covid-19, uma pesquisa realizada recentemente pelo Instituto
Locomotiva e Onet mostrou um
dado alarmante. Isso porque 56%
dos moradores do estado de São
Paulo não se preocupam ou estão
menos preocupados com a pandemia da Covid-19. Já 43% seguem
apreensivos com o cenário.
Além do índice de isolamento,
outro dado que vem preocupando
é o de casos da Covid-19. Segundo boletim epidemiológico desta
quarta-feira (16), Barueri registrou
9.983 ocorrências positivas do novo
coronavírus, ante 9.522 na semana
anterior. A alta foi de 4,84%. O número de óbitos chegou a 416.
Em Santana de Parnaíba, de
acordo com a prefeitura, até quarta
(16), a cidade tinha 4.788 pessoas
infectadas pela Covid-19. No dia 10,
eram 4.610 casos, um aumento de
3,86%. São 125 mortes pela doença.

Rainha da Paz e
Cepac entram na
lista das melhores
Ongs do país PÁG. 16

| DESEMPENHO |

39,5% dos PLs de
vereadores reeleitos
tratam de nomes de
ruas, datas e títulos
PÁG. 4
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RICARDO
VIVEIROS

Jornalista, professor e autor de vários livros, entre
os quais "O poeta e o passarinho" (Ed. Biruta).

Ceias menores,
pelo bem de todos
Em meio ao aumento de casos da Covid-19, uma pesquisa
realizada recentemente pelo
Instituto Locomotiva e Onet
mostrou um dado alarmante.
Isso porque 56% dos moradores do estado de São Paulo não
se preocupam ou estão menos
preocupados com a pandemia
da Covid-19. Já 43% seguem
apreensivos com o cenário.
Além do índice de isolamento,
outro dado que vem preocupando
é o de casos da Covid-19. Segundo boletim epidemiológico desta
quarta-feira (16), Barueri registrou
9.983 ocorrências positivas do
novo coronavírus, ante 9.522 na semana anterior. A alta foi de 4,84%.
O número de óbitos chegou a 416.
Em Santana de Parnaíba, de
acordo com a prefeitura, até
quarta (16), dados mais recentes publicados, a cidade tinha
4.788 pessoas infectadas pela

Entre perder e ganhar

Covid-19. No dia 10, eram 4.610
casos, um aumento de 3,86%.
Em relação às mortes em decorrência da doença, são 125.
A proximidade do Natal e
Ano Novo tem preocupado os especialistas em relação à possibilidade de aumento do número de
casos da doença. Uma enquete
feita nas redes sociais da Folha
de Alphaville nesta terça-feira
(15) revelou que a maioria dos
moradores do bairro se reunirão
com cinco a dez pessoas durante
os eventos de fim de ano.
Segundo Pedro Bianchi JR.,
presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
(ASBAI), as confraternizações
abrem margem para aglomerações e o ideal seria que todos
passassem essas datas com o
núcleo familiar que convive todos os dias. A hora é de retomar
todos os cuidados. E de alerta!

Rodrigo Maia, presidente da Câmara
dos Deputados, sobre o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello
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“Acho que o ministro da
Saúde é um desastre. Vai
ser um desastre para o país
primeiro e para o governo.
Acho que a sociedade já
começou a entender,
e a área médica
principalmente”,

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

Franz Kafka, que nasceu judeu
no antigo Império Austro-Húngaro,
depois Tchecoslováquia e hoje República Tcheca, foi um escritor de língua
alemã (embora dominasse o idioma
tcheco) autor de romances e contos
que o tornaram reconhecido entre os
mais influentes literatos do século 20.
Kafka é respeitado pelo estilo
único de sua escrita, por seus temas
e padrões que abordam alienações,
brutalidade física e psicológica. Nas
suas obras estão presentes conflitos
entre pais e filhos. Os seus personagens têm missões aterrorizantes,
como labirintos burocráticos e
transformações místicas. Existe em
vários idiomas o termo “kafkiano”,
que remete a algo complicado, duro
e surreal, consoante ao retratado em
suas obras.
Como a vida é mágica, um ano
antes de sua prematura morte aos 40
anos, o talentoso escritor viveu uma
experiência singular e bem diferente
de tudo o que criou e nos deixou em
suas muitas cartas e livros. Passeando pelo verde do parque de Steglitz,
no sudoeste de Berlim (Alemanha),
encontrou uma menina chorando
porque havia perdido sua boneca.
Kafka, sensibilizado, ofereceu ajuda
para encontrar a boneca, combinou
um encontro com a pequena no dia
seguinte no mesmo lugar.
Não tendo encontrado o objeto
perdido, ele escreveu uma carta
como se fosse a boneca e, quando se
encontraram, leu para a menina. A
carta dizia: “Por favor, não chore por
mim, parti numa viagem para ver o
mundo”.
Durante três semanas, Kafka
entregou à menina, de modo regular,
outras cartas que narravam as peripécias da boneca em todos os cantos do
mundo: Londres, Paris, Madagascar.
Tudo para que a pequena esquecesse a grande tristeza da perda, que o
havia sensibilizado.
Esta delicada história foi publicada em alguns jornais e inspirou um
livro do espanhol Jordi Sierra i Fabra,
“Kafka e a Boneca Viajante”, no qual
o jornalista e escritor catalão imagina
como teriam sido as conversas e o
conteúdo das cartas do tcheco. Interessante comentar que Fabra escreve
livros infantis de grande sucesso, já
traduzidos para mais de uma dezena de idiomas, e tem uma história

pessoal marcada por tristezas - gago
sofreu bullyng na escola, foi vítima de
acidentes e de perseguição política na
ditadura franquista.
Voltando a Kafka, por fim o
escritor presenteou a menina com
uma outra boneca. Claro, diferente da
original. Uma carta anexa explicava:
“Minhas viagens me transformaram...”. Anos depois, a garota encontrou uma carta enfiada numa abertura escondida da boneca substituta,
que ela havia aprendido a gostar. O
bilhete dizia: “Tudo que você ama,
você eventualmente perderá, mas,
no fim, o amor retornará em forma
diferente”.
Sempre pensamos nas amadas
pessoas que nos deixaram: avós,
pais, tios, filhos, netos. Entretanto,
devemos pensar também nas que
a vida nos deu depois das perdas,
em especial, os novos amigos que
conquistamos. Em geral, você guarda
para sempre as amizades da infância
e da juventude. Além de manter o
conquistado no passado, é importante conseguir fazer novos amigos
também na maturidade.
A pandemia da Covid-19 tem nos
tomado parte dessa gente amada.
Ninguém substitui ninguém. Mas, tenho certeza, o amor é uma espécie de
renovação do sentimento em relação
a quem perdemos. Um tipo de amor
que renasce em nossos corações e
mentes a cada nova amizade. Algo assim como o que motivou Kafka, aparentemente uma pessoa fria e amarga,
a ser tão terno e doce com aquela
menina que perdeu sua boneca.
Facundo Cabral, compositor e escritor argentino, de juventude muito
sofrida e que morreu assassinado
após um show na Guatemala, disse
sobre as pessoas que se foram: “Você
não perdeu nada, quem morreu apenas se adiantou a nós, porque para lá
iremos todos. Além disso, o melhor
dele, o amor, segue em seu coração.”
Que bom gostar das pessoas e
poder acreditar que elas também
gostam de nós. Ajuda a enfrentar
esses tempos tão cinzentos de mortes
que causam eterna saudade. Entre
perder e ganhar, estão as típicas emoções “kafkianas” dos arquétipos que
transitam pelos obscuros labirintos
políticos, mas há também as que nos
permitem a esperançosa crença na
felicidade.

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, 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | 3

folhadealphaville.com.br

política

4 | SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020

| REPRESENTATIVIDADE | Em Barueri e Parnaíba, 20 vereadores conseguiram manter suas vagas

39,5% dos PLs dos vereadores reeleitos
tratam de nomes de ruas, títulos e datas
GLÁUCIA ARBOLEYA

Vereadores
reeleitos

10

Cadeiras

21

Novos
parlamentares

11

Desempenho: 198 PLs

SANTANA DE PARNAÍBA

De acordo com um levantamento realizado pela
reportagem, na quinta-feira
(17), os vereadores reeleitos na região somam 290
projetos de lei. Os dados
consideram o período do
último mandato (2017-2020)
nas cidades de Barueri (198
PLs) e Santana de Parnaíba
(92PLs).
Durante a campanha,
os parlamentares afirmaram à Folha de Alphaville
que não temiam a renovação porque a população
avalia o trabalho ao longo
da legislatura, ou seja, o
desempenho. Neste ano,
considerando o legislativo
dos dois municípios mencionados, foram registrados
48 projetos de lei, destes, 19
eram sobre denominações,
ou seja, 39,5% do total se
referem a nomes de rua, títulos e datas.
Em Barueri, dez vereadores seguirão na Casa. De
21 cadeiras, 11 vagas serão
ocupadas por novos nomes.
No geral, os parlamentares reeleitos apresentaram 90 PLs. Na lista dos
veteranos, Rodrigo Rodrigues (PSC), Wilson Zuffa
(Republicanos), Toninho
Furlan (PDT), Allan Miranda (PSDB), Fabião (PSDB),
Reinaldo Campos (PTB),
Rafa Gente da Gente (DEM),

BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

Vereadores
reeleitos

10

Cadeiras

17

Novos
parlamentares

7

Desempenho: 92 PLs
ARTE: FOLHA DE ALPHAVILLE/AGÊNCIA IMAPCTO
FONTE: CÂMARA DOS VEREADORES DE BARUERI E SANTANA DE PARNAÍBA

Neste ano, maioria
foi sobre datas e
denominações
Kascata (PSL), José de Melo
(Republicanos) e Robertinho Mendonça (SD). O Rafa
Gente da Gente foi o que
apresentou o maior número
de PLS, segundo consulta
junto ao site do legislativo;
já José de Melo, a menor
quantidade, apenas dois.
Parnaíba
Na cidade de Santana de

Parnaíba foram 198 projetos. Serão, de 17 vagas, sete
novos vereadores. Entre os
parlamentares que se reelegeram: Hugo Silva (DEM),
Alemão da Banca (Avante),
Enfermeira Nelci (PL), Adalto Pessoa (PSDB), Kadu da
Farmácia (Republicanos),
Gino Mariano (PSDB), Nilson Cadeirante (PODE), Agnaldo Moreno (PSD) e Angelo da Silva (PTB). Alemão
da Banca lidera em relação
aos PLs apresentados, foram 20. Sabrina Colela,
a vereadora mais votada

(2.526), contabilizou 12.
A especialista
Na avaliação da cientista política da USP, Hannah Maruci Aflalo, existe
a tendência de elaboração
de projetos que não tenham
efetividade nas políticas
públicas, mas a questão
não pode ser generalizada.
“Precisa ser questionada a
representantividade, se os
parlamentares estão produzindo leis que façam diferença na vida da população”, explicou.

| CAMPANHA |

Prefeito Marcos Tonho ‘responde’ por três
ações de investigação judicial eleitoral
O prefeito eleito de Santana de Parnaíba, Marcos
Tonho (PSDB), é citado em
três ações de investigação
judicial eleitoral. Os autores foram seus concorrentes
no pleito, Silvinho Peccioli
(PSD), ex-prefeito da cidade;
Danilo Ferraresi (PTB) e Juliana Gonçalves (PRTB), os

dois últimos moradores de
Alphaville. A coligação de
Silvinho “Por amor à Parnaíba” alega condutas ilícitas
por parte do atual prefeito
Elvis Cezar, Tonho e Rosália
Dantas, vice-prefeita eleita.
A ação aponta abuso de poder econômico e participação
da figura desproporcional de

chefe do poder executivo municipal em campanha eleitoral, entre outras.
O pedido do Dr. Danilo
inclui abuso do poder econômico e de autoridade e
ainda de condutas vedadas
a agente público, além de
rachadinha eleitoral.
A solicitação que tem

como representante Juliana
Gonçalves diz que o prefeito
Elvis teria vinculado sua imagem a dos candidatos e que
sua figura teve mais destaque. O documento pede multa, inelegibilidade, cassação
do registro e do diploma dos
tucanos. Elvis e Tonho não
retornaram à reportagem.

| BARUERI |

Prefeito Furlan
e vereadores
foram
diplomados
na Câmara
Na quinta-feira (17),
aconteceu em Barueri a diplomação do prefeito reeleito Rubens Furlan (PSDB),
do vice-prefeito Beto Pitteri
(PSDB) e dos 21 vereadores.
O evento foi realizado na
Câmara Municipal e transmitido ao vivo pelas redes
sociais do gestor. A deputada federal Bruna Furlan
(PSDB) acompanhou e cumprimentou os parlamentares. Furlan agradeceu a
confiança pelo seu sexto
mandato à frente da cidade.
Os 261,4 mil eleitores de Barueri escolheram onze novos vereadores para ocupar
as cadeiras do legislativo
municipal, um índice de
52,3% de renovação. Além
disso, quatro mulheres conquistaram mandatos.
Composição
A maior votação foi de
Ornedo Neves (PDT), com
4.811 votos. Entre os novatos, Cris da Maternal (PSDB)
3.347; Levi Jânio (Avante)
3.219; Thiago Rodrigues
(PDT) 2.986; Mary Rodrigues (PSDB) 2.719; Hélio Junior (PL) 2.678; Dra. Claudia
(PDT) 2.497; Tânia (DEM)
2.198; Keu Oliveira (PTB)
1.985; Wilden (PTB) 1.827 e
Leandrinho Dantas (PRTB)
1.414. Na lista de reeleitos,
Rodrigo Rodrigues (PSC)
com 4.233; Wilson Zuffa
(Republicanos) 3.429; Toninho Furlan (PDT) com 3.148;
Allan Miranda (PSDB) 2.740;
Fabião (PSDB), 2.610; Reinaldo Campos (PTB) 2.519;
Rafa Gente da Gente (DEM)
2.379; Kascata (PSL) 2.160;
José de Melo (Republicanos) 2.105 e Robertinho
Mendonça (SD) 1.879.

notas
rápidas.

| OSASCO |
Diplomação
dos vereadores
será hoje (18)

Em Osasco, os 21
vereadores eleitos
serão diplomados
nesta sexta-feira
(18). Por causa da
pandemia, não
haverá cerimônia
presencial. Os parlamentares recém-eleitos irão acessar o
sistema do Tribunal
Regional Eleitoral. A
verificação de autenticidade do diploma
constará do próprio
documento.

| EMENDA |
Bruna Furlan
destina R$ 1 mi
para Pirapora
do Bom Jesus

A deputada Bruna
Furlan (PSDB) esteve, na quarta-feira
(16), em Pirapora do
Bom Jesus e prometeu o ‘repasse’ de R$1
milhão à cidade. A
verba será utilizada
para a construção de
um Pronto-Socorro
na região do Paiol. O
atual prefeito Gregório Maglio (PMDB) e
o gestor eleito Dany
Floresti (PSD) receberam a parlamentar.

| 2021 |
Congresso
aprova salário
mínimo de
R$ 1.088

O Congresso Nacional aprovou, na
quarta-feira (16), a
proposta de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2021. A proposta de
LDO estabelece como
meta fiscal um déficit
primário de R$ 247,1
bilhões. Esse montante será resultado
das receitas menos
despesas antes do
pagamento de juros.
As contas estão no
vermelho desde 2014.
Entre outros itens, o
texto indica ainda a
correção do salário
mínimo em janeiro
dos atuais R$ 1.045
para R$ 1.088. Essa
variação corresponde
à previsão de inflação acumulada neste
ano pelo INPC.
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OBRAS ACELERADAS - ENTREGA 2021

Venha morar no melhor
bairro planejado de Itapevi

LOTES

VISITE NOSSO STAND DE VENDAS NO LOCAL:
Estrada Lucinda de Jesus Silva, 932 - Itapevi
INFORMAÇÕES E VENDAS

(11)

93106-6000

COORDENAÇÃO DE VENDAS
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Tonho terá R$1,2 bi
para gerir Parnaíba
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

O prefeito eleito Marcos Tonho (PSDB) terá R$ 1,2 bilhão
para administrar Santana de
Parnaíba. Este é o valor estimado da receita, aprovado recentemente pela Câmara dos
Vereadores. Em comparação
ao orçamento vigente, o montante para o próximo ano terá
aumento de R$ 44,7 milhões.
A Secretaria de Educação terá a maior verba, R$
216,3 milhões. O FUNDEB
(Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação) será de R$ 108 milhões.
A Secretaria de Obras,
uma das pastas que tem
maior destaque na gestão
do atual prefeito Elvis Cezar, terá R$ 45 milhões. To-

Prefeito eleito
pode herdar cerca
de 45 obras
para finalizar
da atual gestão
nho pode herdar mais de
45 projetos para finalizar,
segundo dados do Plano
de Metas disponível no site
da prefeitura.
Economia
Para o segmento econômico, que é motivo de preocupação entre a maioria dos
prefeitos do país, por conta
da pandemia, está previsto
R$ 5,4 milhões destinados
à Secretaria de Emprego e
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação. O
Fundo de Emprego contará
com R$ 4 mil.
A mobilidade urbana, problema retratado com frequência pelos moradores da região,
terá R$ 11,1 milhões. Já para
a segurança, foi reservado o
montante de R$ 37,8 milhões.
O gabinete do prefeito
terá à disposição R$ 3,3 milhões. A Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento
terá R$ 9,9 milhões.

FACEBOOK

| RECEITA | Orçamento da cidade destina só R$ 4 mil para Fundo do Emprego, em plena pandemia

| ALPHAVILLE. Mobilidade terá R$11mi, túnel
ainda não foi entregue
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Carrera Volkswagen
Toda linha VW com /

TAXA ZERO
ou
Parcelas de /

99ou

R$

,00

Descontos a partir de /

6MIL

R$

Carrera Acelera
Alphaville – Alameda Araguaia, 2111 – Tel 4590-0461
Ceasa – Rua Henri Bouchard, 127 – Tel 4590-0460
Osasco – Av. dos Autonomistas, 1117 – Tel 4590-0462

www.carrera.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
Consulte condições na loja e em nossos canais de atendimento. A Carrera se reserva o direito de corrigir possíveis erros gráficos/digitação. Imagens ilustrativas.
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FOLHA CONTENT

COM MAIS DE 9 MIL ALUNOS,

Entre os cursos
oferecidos na
instituição está o
de odontologia

UNIP ALPHAVILLE

COMPLETA 28 ANOS EM 2021
INSTITUIÇÃO CONTA AINDA COM CERCA DE 50 CURSOS EM TRÊS
MODALIDADES DIFERENTES: PRESENCIAL, ON-LINE E FLEX
No próximo ano, a UNIP Alphaville completa 28 anos de existência
no bairro com grandes marcas em
sua história. A instituição, que
nasceu em 1992, foi fundada pelas
mãos de Jorge Brihy, diretor-geral
do Grupo Unip-Objetivo. Ele acreditava que a UNIP atrairia um grande
contingente de estudantes vindos
das cidades vizinhas, e estava certo.
“O campus foi inaugurado com 483
estudantes nos cursos de Administração de Empresas, Análise de Sistemas e Propaganda e Marketing.
Com o passar dos anos, a oferta
de cursos e o número de alunos
aumentaram significativamente”,
destacou a instituição.
Não é à toa que, hoje em dia, a
UNIP Alphaville conta com mais de
9 mil alunos, distribuídos em cerca

de 50 cursos de Graduação Tradicional e Tecnológica, entre eles
odontologia.
São oferecidas três opções de
ensino: aulas presenciais, on-line e
a novidade, modalidade Flex - que
mescla Presencial com o on-line
- nas áreas das ciências exatas,
humanas, sociais e da saúde.
Nestes anos, a instituição também
criou uma infraestrutura completa, com instalações modernas,
inúmeros laboratórios, estúdios de
rádio, fotografia, vídeo, além de
uma biblioteca com vasto acervo,
quadras poliesportivas, clínicas da
Saúde e da Psicologia, Escritório de
Assistência Jurídica, entre outros.
Processo seletivo
As inscrições para o processo

seletivo 2021 estão abertas. O ingresso se dá por meio de prova on-line, pela segunda graduação, por
transferência e, ainda, com uso da
nota no ENEM. Todas elas podem
render descontos nas mensalidades. O manual do processo seletivo
e a taxa de inscrição são gratuitas.
Mais informações pelo site
www.unip.br.

AS INSCRIÇÕES
PARA O PROCESSO
SELETIVO 2021
ESTÃO ABERTAS

Av. Yojiro Takaoka, 3.500
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| PANDEMIA | Segundo governo de São Paulo, na terça-feira (15), índice em Barueri era de 33% e em Parnaíba 41%

Com alta de casos, municípios têm
baixa taxa de isolamento social
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Internações
LOURIVALDO FIO/SECOM BARUERI

Em meio ao aumento
de casos da Covid-19, uma
pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Locomotiva e Onet mostrou
um dado alarmante. Isso
porque 56% dos moradores do estado de São Paulo
não se preocupam ou estão
menos preocupados com
a pandemia da Covid-19. Já
43% seguem apreensivos
com o cenário.
O levantamento revelou
também que 49% dos entrevistados mantém os mesmos
cuidados com o isolamento
social. Em contrapartida, 51%
não. Prova disso é que na
terça-feira (15) o índice de
isolamento no estado era de
40%, segundo Sistema de
Monitoramento Inteligente
de São Paulo. O mais alto
apresentado em todo este
período foi de 59%, no começo da pandemia.
Na região, o cenário é
ainda mais preocupante. De
acordo com informação do
mesmo sistema, nesta terça
(15), foi registrado um índice de isolamento de 33% em
Barueri. Em março, ele chegou a 56% na cidade.
Santana de Parnaíba
também apresentou queda

| CASOS. Nesta quarta-feira (16), Barueri registrou 9.983 ocorrências da Covid-19 e Parnaíba, 4.788

Em maio,
Parnaíba foi a 5º
cidade com
melhor índice
de isolamento
no estado
significativa. Dados do governo mostram que a taxa
de isolamento na terça (15)

era de 41%, ante 64% no
início da pandemia. Em
maio, o município chegou a
ocupar o 5º lugar na lista de
cidades que tinham o melhor índice de isolamento
no estado.
Casos da Covid-19
Além do índice de isola-

| A PARTIR DE SEGUNDA (21) |

Verão deve ser de temperatura
e chuvas dentro da média
Na segunda-feira (21)
começa o verão e, segundo
informações da Somar Meteorologia, na Grande São
Paulo, a estação será marcada por temperaturas e
temporais dentro da média.
“Períodos de calor mais
intenso poderão ser observados entre a última semana de
janeiro e a primeira semana
de fevereiro. Podemos esperar um verão com chuva den-

tro da média, tendendo para
acima especialmente no mês
de janeiro”, apontou a meteorologista Doris Palma.
Para evitar transtornos
na temporada de chuvas, a
Prefeitura de Barueri informou à reportagem que faz
a manutenção constante
dos sistemas de captação
de água, como bueiros e galerias, além do desassoreamento de córregos.

“Há estudo para investir,
a longo prazo, cerca de R$
250 milhões na construção
de três piscinões para conter
o volume de água das Bacias
do Rio Barueri, Rio Itaqui e
Córrego Laranja Azeda. Em
Alphaville, há estudo para
aumento de galerias na Av.
Piracema”, destacou.
Até o fechamento da edição, Santana de Parnaíba
não informou sobre ações.

mento, outro dado que vem
preocupando é o de casos da
Covid-19. Segundo boletim
epidemiológico desta quarta-feira (16), Barueri registrou
9.983 ocorrências positivas
do novo coronavírus, ante
9.522 na semana anterior. A
alta foi de 4,84%. O número
de óbitos chegou a 416.

Em Santana de Parnaíba, de acordo com a prefeitura, até quarta (16), dados
mais recentes publicados, a
cidade tinha 4.788 pessoas
infectadas pela Covid-19.
No dia 10, eram 4.610 casos,
um aumento de 3,86%. Em
relação às mortes em decorrência da doença, são 125.

Em relação às
internações
em decorrência
da Covid-19, a
Prefeitura de Barueri
informou, por meio
de boletim desta
quarta-feira (16), que
98 pessoas estão
hospitalizadas no
Hospital Municipal
de Barueri e prontoatendimento do
Jardim Paulista.
Já em Santana de
Parnaíba, de acordo
com dados também
desta quarta (16),
o número de
pacientes internados
chegou a 39. As
informações são
da administração
municipal.

| MANUTENÇÃO |

Ponte que liga Tamboré a
Carapicuíba passará por obras
E m b re ve , a Pre f e i tura de Barueri iniciará
uma obra de revitalização
e conservação da ponte
sobre o Rio Tietê, que sai
da Avenida Piracema, no
Tamboré, ligando o município até Carapicuíba. O
anúncio de concorrência
pública para contratação
da empresa que fará os
trabalhos foi feito recentemente no Diário Oficial.

Segundo informações
da administração municipal, o objetivo da obra
é realizar a manutenção
preventiva da via. “Esse
local comporta alto fluxo
de veículos, por isso será
feita a aplicação de adesivo epoxídico, componente que evita a umidade”,
destacou a gestão.
Ainda de acordo com
a prefeitura, as empresas

que quiserem participar
da concorrência têm até
o dia 8 de janeiro de 2021
para entregarem suas propostas. O prazo total para
execução da obra da ponte é de 180 dias a partir do
início.
“O limite estipulado na
licitação da Prefeitura para
investimento nesta obra é
de R$ 5.327.109,42”, apontou.
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AREA PREPARA A DECORAÇÃO
DE NATAL NO CENTRO
EMPRESARIAL DE ALPHAVILLE
Como acontecem todos os
anos, a AREA já instalou uma
bonita decoração natalina.
Quem passa pelas principais vias do Centro Empresarial de Alphaville já pode
conferir a nova decoração de
Natal, feita pela Associação
Residencial e Empresarial Alphaville (AREA).
A praça Yojiro Takaoka,
por exemplo, ganhou iluminação especial. O cartão postal de Alphaville está lindo.
Uma grande árvore de
luzes, bem como o letreiro
ganhou uma decoração toda
especial.
Os ornamentos também
estão espalhados pelas praças, jardins e vias da região da
Alameda Rio Negro.
Vale a pena conferir a
nova decoração e entrar no
clima e magia do Natal e
apoiar o comercio local!

AREA COMEMORA 40 ANOS
Além dos serviços previstos contratualmente, a AREA sempre foi um
canal de reivindicações da comunidade e atuou em parcerias para:
Telefones - Plano de telefonia através da Splice
Àgua - Reivindicações até construção de reservatório e ETA
Bombeiros - Vinda do 5o Brigada para prédio cedido pela AREA
99 - Reforço da Segurança em parceria da Comunidade
CONSEG - Conselho da Comunidade e Polícias
PAM - Plano de Auxilio Mutuo Empresas e Bombeiros
SOS CASTELO - Patrulhamento da rodovia com serviço de guincho gratuito
ESQUADRÃO ALPHAVILLE - Parceria da Comunidade com a Guarda Municipal
ALERTA GERAL - Rede de rádios com todas as instituições de Segurança Pública
e Vigilâncias Privadas da comunidade
GPVAT - Grupo de Planejamento Viário de Alphaville Tamboré;
CASTELO BRANCO - Reivindicações até a duplicação;
Participações em conselhos - CODEMA, COMAD, COMUTRAN, CONSEG

São 40 anos de muitas realizações e muito sucesso a comemorar. A AREA
reconhece e parabeniza a todos que participaram desta história e em especial
a todas as diretorias que ofereceram seu inestimável trabalho voluntário.

folhadealphaville.com.br
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| NATAL E ANO NOVO | Dado é de uma enquete feita pela Folha de Alphaville. Especialistas fazem alerta em relação à prevenção

Nas festas de fim de ano, maioria
se reunirá com cinco a dez pessoas
BEATRIZ BONONI

Natal e Ano Novo dos moradores de Alphaville

Segundo
especialista,
reunir uma
dezena de
pessoas seria
plausível de
propor neste
momento

redacao@folhadealphaville.com.br

Local que passará
as festividades

Com quantas
pessoas se reunirá
Menos de
5 pessoas

Em casa

156

92

Na casa
de familiares

De 5 a
10 pessoas

66

121
Viajando

33

Na casa
de amigos

6

Com mais
de 10 pessoas

39

FONTE: ENQUETE FOLHA DE ALPHAVILLE
ARTE: AGÊNCIA IMPACTO/FOLHA DE ALPHAVILLE

A proximidade do Natal
e Ano Novo tem preocupado
os especialistas em relação
à possibilidade de aumento
do número de casos da Covid-19. Uma enquete feita
nas redes sociais da Folha
de Alphaville nesta terça-feira (15) revelou que a
maioria dos moradores do
bairro se reunirão com cinco a dez pessoas durante os
eventos de fim de ano.
Segundo a pesquisa, 121
pessoas passarão as festividades com cinco a dez pessoas. Outros 92 moradores
disseram que estarão com
menos de cinco pessoas e 39
com mais de dez pessoas. A

enquete mostrou ainda que
156 pessoas ficarão em casa,
66 na residência de familiares, seis na casa de amigos e
33 vão viajar.
Em relação aos cuidados contra a Covid-19, a
maioria citou que vai adotar o uso de máscara, álcool
gel, além do distanciamento. Mais de 250 pessoas par-

ticiparam da enquete.
Especialista
Segundo Pedro Bianchi
JR., presidente da Associação Brasileira de Alergia e
Imunologia (ASBAI), as confraternizações abrem margem para aglomerações e o
ideal seria que todos passassem essas datas com o
núcleo familiar que convive
todos os dias.
“Não há um número mágico, mas ficar em uma dezena de pessoas seria uma
coisa plausível de propor,
sem abrir mão dos três principais cuidados: aderir ao
distanciamento social, usar
máscara e, depois dos cumprimentos, que todos lavem
as mãos”, apontou.
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| NO PAÍS | Premiação, que acontece desde 2017, traz 100 organizações do Brasíl reconhecidas por boas práticas

Rainha da Paz e Cepac entram
na lista das melhores ONGs
| RAINHA DA PAZ.
ONG acolhe e
reabilita pessoas
com deficiência
e suas famílias,
com atividades
terapêuticas,
como fisioterapia e
terapia ocupacional

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Cepac
Outra instituição premiada foi o CEPAC - Associação para proteção das

Como ajudar

DIVULGAÇÃO

Na última semana, foram anunciadas as 100 organizações brasileiras do
terceiro setor vencedoras
do Prêmio Melhores ONGs
2020. A premiação, que
acontece desde 2017, traz
organizações reconhecidas
por boas práticas em quesitos, como governança,
transparência, comunicação e financiamento.
Na região, duas instituições entraram nesta lista.
Entre elas, a Associação
Beneficente Comunidade
de Amor Rainha da Paz, em
Santana de Parnaíba. Fundada em 2001, a entidade
acolhe e reabilita pessoas
com deficiência e suas famílias e atende cerca de 400
famílias de 18 municípios.
“A conquista pela segunda vez consecutiva do
prêmio das 100 melhores
ONGs é um conjunto de fatores que dizem respeito à
boa gestão da Rainha da Paz
e a transparência com os
nossos públicos”, destacou.

Cepac conta
com atividades,
como Serviços
de Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos

crianças e adolescentes, que
atua no Parque Imperial, em
Barueri. Há 27 anos, a ONG
realiza projetos que dão
acesso à direitos e quebram
os ciclos de vulnerabilidades a cerca de 500 crianças,
adolescentes e adultos com
deficiência por ano.

“Em tempos de desesperança e desconfiança ser
uma das 100 Melhores ONGs
do país nos faz transbordar
de felicidade, pois um reconhecimento dessa categoria
nos dá visibilidade”, afirmou Carlos José Meismith,
presidente do Cepac.

Na Rainha da Paz, além de doações pontuais,
há a campanha de Nota Fiscal Paulista
Automática e de apadrinhamento.
“Temos também uma campanha onde
retiramos doações para o nosso bazar
beneficente. Mais informações pelo site
abcrainhdapaz.org.br”, enfatizou. Já no Cepac,
além da ajuda financeira e doações em
geral, a entidade destaca a importância do
voluntariado. “Dispomos de um plano anual
com diversas formas e possibilidades de
envolvimento, com ações tanto na instituição,
quanto nas empresas parceiras”, apontou.
Informações em cepacbarueri.org.br.

| PROGRAMA |

Nesta quinta-feira (17),
o Governo de São Paulo
anunciou os 100 municípios paulistas certificados
no programa Município
VerdeAzul (PMVA).
L a n ç a d o e m 2 0 07 ,
iniciativa tem o objetivo
de estimular e auxiliar as
prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas estratégicas
para o desenvolvimento
sustentável.
Barueri e Santana de
Parnaíba não entraram

nesta listagem, mas avançaram no ranking em relação ao ano passado.
Segundo informações
do programa, em 2020, o
município barueriense subiu 11 posições, passando
do 120º lugar para 109º.
Em relação a pontuação,
Barueri chegou a 76,45,
ante 70.79 em 2019.
Já Santana de Parnaíba
conquistou este ano a posição 151 no ranking, com
a nota 58,72. Em 2019, a cidade ocupava o 157º lugar

e tinha 56.75 pontos.
De acordo com o governo do estado, atualmente, 616 cidades estão
inscritas no programa,
que são avaliadas em
ações fundamentadas em
dez diretivas: Município
Sustentável, Estrutura
e Educação Ambiental,
Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das
Águas, Qualidade do Ar,
Uso do Solo, Arborização
Urbana, Esgoto Tratado e
Resíduos Sólidos.

ROBINSON ALVARENGA/SECOM BARUERI

Cidades avançam em
município VerdeAzul

Barueri prorroga até janeiro testagem da Covid-19 em assintomáticos
Barueri prorrogou até o dia 29 de janeiro a realização de testes da Covid-19 na população
assintomática. A ação foi estendida devido à grande procura. O exame RT-PCR é colhido no
estacionamento do Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo 1000) de segunda a sexta,
das 8h às 16h, com agendamento prévio. Informações no site (barueri.sp.gov.br).
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NATAL DO CATARINA FASHION
OUTLET TEM COMO TEMA
“A VILA DO PAPAI NOEL”
E ÁRVORE DE 17,5 METROS

DIVULGAÇÃO

ENTRE AS NOVIDADES, ESTÃO
A ABERTURA DA 7 FOR ALL
MANKIND E DA ITALIANA ARMANI
A|X, NO PRÓXIMO DIA 21
O Catarina Fashion
Outlet preparou uma surpresa para seus visitantes
– durante todo o mês de
dezembro, clientes vão se
encantar com a decoração
natalina, que tem como
tema, “A Vila do Papai
Noel”. A cenografia conta
com loja de brinquedos,
estação de trem e mercearia, além de milhares de
luzes e muitos pinheiros
espalhados pelo outlet.
Como destaques, estão um urso de pelúcia gigante, trenós com presentes e uma árvore de Natal
com 17,5 m de altura, que
faz desta decoração, o cenário perfeito para fotos
de família.
Inaugurações
O segundo semestre
de 2020 foi de importantes inaugurações para o

Catarina Fashion Outlet,
um dos maiores e mais
completos outlets do
Brasil. Entre as principais novidades, estão a
italiana FILA; a Reserva,
grife masculina comandada por Rony Meisler;
a Triya, uma das marcas
de moda praia mais desejadas do País; a Grifti, de
moda feminina e a americana 7 for All Mankind,
uma das marcas de jeans
mais desejadas do mundo. E para fechar o ano,
o Outlet receberá a nova
loja da Armani A/X.
Protocolos
de segurança
O Catarina Fashion
Outlet segue todos os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelos
Órgãos Públicos e pela
Abrasce (Associação Bra-

sileira de Shopping Centers), e está aberto diariamente, das 09h às 21h.
Ao visitar o outlet,
que fica no km 60 da Rodovia Castello Branco, os
clientes notarão a presença de dispensers de álcool
em gel em todas as entradas, halls, praças e áreas
de maior movimento,
demarcação de distância
segura para evitar filas e
aglomerações, além de
totens explicativos dos
protocolos. É obrigatório
o uso de máscara.

O OUTLET
SEGUE TODOS
PROTOCOLOS
DE SAÚDE

RODOVIA CASTELLO BRANCO, KM 60
TEL.: (11) 4130- 4808
WWW.CATARINAOUTLET.COM.BR
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Para verão, locatórios
devem ficar atentos
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Mesmo com a pandemia
da Covid-19, segundo informações, desde maio, houve
um crescimento de 120%
nas buscas e reservas em sites e plataformas de aluguel
de temporada. Agora com
a chegada do verão, essa
alta deve ser ainda maior.
Porém, antes de locar algum
espaço, é preciso ficar atento para não cair em golpes.
Segundo Luiz Gonzaga
Garcia Júnior, advogado especialista em gestão pública
e com atuação na área do direito imobiliário, o locatário
de temporada, inicialmente,
deve buscar empresas especializadas, com credibilidade no mercado imobiliário,
situadas na cidade ou pró-

Locatário pode
exigir autorização
de locação do
imóvel assinada
pelo proprietário
ximas onde está o imóvel
desejado para locação.
”Sugiro que sempre
entre no site da empresa,
faça uma busca do Google
Maps para confirmar o seu
endereço e verificar a sede
física da empresa responsável pela locação”, disse o
advogado.
Contrato
Outra dica do especialista é em relação ao contrato
ou termo de compromisso.
“Antes de assiná-lo, o locatário poderá exigir a apresentação da autorização de
locação do imóvel assinada
pelo proprietário em favor da
imobiliária e verificar ainda
junto ao site da Receita Federal (CNPJ) para consultar
a veracidade dos dados e das
pessoas que estão assinando
como responsáveis pela imobiliária”, apontou.

(11)

93105-6000

DIVULGAÇÃO

| DICAS | Para aluguel de temporada, especialista indica procurar empresas especializadas

| PRECAUÇÃO. Especialista indica fazer uma
busca para confirmar endereço do imóvel

