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Barueri terá 80 mil doses na 1 fase
da vacinação contra a Covid-19
a

Cidade vai seguir o Plano Estadual de Imunização contra o novo coronavírus, que deve começar no dia 25. Terão prioridade
profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e indígenas e quilombolas. Eficácia da CoronaVac é de 78%. PÁG. 8
Nesta quarta-feira (6), o governador João Doria apresentou em
reunião virtual com prefeitos o Plano Estadual de Imunização (PEI)
contra o coronavírus. A vacinação
deve começar no estado no dia 25,
priorizando profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais
e grupos indígenas e quilombolas.
Em Barueri, segundo a gestão, o número de doses para a 1ª fase seguirá
como padrão o quantitativo das vacinas aplicadas durante a Campanha de Influenza de 2020, 80 mil.

LUTO

Brasil ultrapassa
200 mil mortes

Queimadas
crescem 36,8%
na cidade PÁG. 8

FOTOS: SECOM BARUERI

| BARUERI |

| ENCONTRO. Nesta quarta-feira (6), Rubens Furlan participou de reunião virtual com o governador João Doria, que apresentou o Plano Estadual de Imunização

Rampas na ponte sobre o
Rio Tietê são erguidas PÁG. 1O
DIVULGAÇÃO/SECOM SANTANA DE PARNAÍBA

Barueri registrou um aumento no número de queimadas em
2020. No último ano foram 208
ocorrências, contra 152 em 2019.

| ADIADO |

Parnaíba não
deve ter Carnaval
no próximo mês
PÁG. 4

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

| LEGISLATIVO |
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Com eleições,
Câmaras da região
ficam 10 anos
mais jovens PÁG. 4

| ESTOQUES EM BAIXA |

Doações de sangue
têm queda PÁG. 10

| CAIXA |
Na pré-pandemia,
municípios
anotaram maior
receita PÁG. 6
VISITE
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PORTAL
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Empresário, diretor presidente da Air Safety
e autor do livro “Impossível é o que não se tentou”

Feliz ano novo, de
verdade!
Segundo boletim do Ministério da saúde O Brasil superou, nesta quinta-feira (7), a
marca de 200.000 mortos pela
Covid-19. São ao todo 200.498
óbitos, estamos em segundo no
ranking mundial, infelizmente.
Nas últimas 24 horas, o país
registrou 1.524 novas mortes
provocadas pela doença. No
mesmo intervalo de tempo também foram confirmados 87.843
novos diagnósticos da doença, o
que soma um total de 7.961.803
casos no acumulado.
Segundo dados divulgados
pela Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país
com maior número total de mortes por covid-19, atrás apenas
dos Estados Unidos, que somam
362.037). Em relação ao total de
casos, o Brasil está atrás dos
EUA e Índia (com 21.354.027 e
10.395.278, respectivamente).
Aboa notícia é que na quarta-feira (6), em encontro virtual
com os prefeitos dos 645 munícipios de São Paulo, o governador João Doria apresentou o

Plano Estadual de Imunização
contra o coronavírus. A vacinação deve começar no estado no
dia 25, priorizando profissionais
da saúde, pessoas com 60 anos
ou mais e grupos indígenas e
quilombolas.
Segundo o plano, a vacinação com a CoronaVac, que apresentou uma eficácia de 78%,
acontecerá de segunda a sexta,
das 7h às 22h, além de sábados,
domingos e feriados.
Em Barueri, segundo a prefeitura, o número de doses que
serão enviadas para a 1ª fase seguirá como padrão o quantitativo às doses aplicadas durante a
Campanha de Influenza de 2020.
“Seguindo os grupos prioritários,
prevemos que o quantitativo será
de aproximadamente 80 mil em
entregas fracionadas. Informaremos o número de doses aplicadas para o Estado para que novas sejam enviadas”, destacou a
gestão. Não há informações da
Prefeitura de Santana de Parnaíba, mas, esperamos que siga na
mesma linha: vacina já!

em conversa com apoiadores sobre a economia do país

Como início dessa análise,
vamos apenas atualizar algumas
poucas passagens que o povo
brasileiro teve que enfrentar nos últimos 40 anos no Brasil, é possível
compreender a decaída constante
do nosso país. Em 1980, que não
faz tanto tempo assim, nosso país
tinha dois milhões de desempregados, mas, no final do último
governo, quando a pandemia ainda
não havia chegado, nós já contabilizávamos 15 milhões de desempregados. Mesmo em uma região
do mundo que não há grandes
desastres naturais, como tsunamis
e terremotos, a falta de oportunidade no mercado e o desemprego são
preocupantes.
Somente podemos estabelecer
qualquer tipo de comparação com
algum país que seja bem mais
decente que o nosso. Não podemos
nos comparar a nações que vivem
do narcotráfico, como Colômbia, México e outras da América
Central. Também não podemos nos
comparar àquelas que se sustentam de auxílios, como Bolívia,
Equador e outros que vivem em
regime de ditadura, igual a Venezuela. Contudo, a lógica nos leva a
nos compararmos aos EUA.
Vejamos o sistema bancário
americano. Os bancos pagam juros
para o aplicador de 2% ao ano, mas
somente cobram do emprestador ou
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“Chefe, o Brasil está quebrado,
chefe. Eu não consigo fazer nada.
Eu queria mexer na tabela do
Imposto de Renda, teve esse
vírus potencializado pela
mídia que nós temos aí, essa
mídia sem caráter”, presidente Jair Bolsonaro

O Brasil de sempre
tomador de empréstimo entre 3% a
3,5% no período de 12 meses. Então,
se comparado ao nosso sistema que
paga ao aplicador 2% anualmente
e ao tomador do empréstimo 8% ao
mês, ou seja, 96% ao ano, ficaremos
altamente indignados e com a convicção de que não existe no mundo
um absurdo igual.
Portanto, o que podemos esperar dos nossos políticos? É notável
que há um empobrecimento em
nossa população e de uma forma
extrema. Os deputados, senadores
e demais participantes do supremo
ganham aproximadamente
R$ 900.000,00 por mês, mas, o professor que estudou, prestou concurso e está em constante atualização,
ganha cerca de R$ 3.000,00 mensalmente. Veja, cada 30 dias trabalhados dos políticos é equivalente a
300 meses de um educador ou 692
de um trabalhador que exerce uma
atividade comum.
Dentro desse contexto, de uma
despreocupação dos políticos com
os brasileiros desempregados e que
não tem o que comer, podemos esperar a pandemia do desemprego e,
com ela, a pandemia da fome e, por
último, a pandemia dos assaltos e
roubos de uma população empobrecida. Então, o nosso maior medo é
ver o Brasil derrotado e os políticos
corruptos de sempre, saindo novamente vitoriosos.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
A ASSOCIACÃO DOS CATADORES AUTONOMOS DE MATERIAIS
RECICLAVEIS DA VILA ESPERANCA, CNPJ nº 05.142.836/000144, convoca seus associados (as) em condições de votar, para
comparecerem à assembleia geral ordinária e extraordinária, que será
realizada em sua sede social, Rua Bolívia, nº 8, Casa 03, Jardim São Luiz,
Santana de Parnaíba – SP, CEP nº 06502-220, às 8:00 horas do dia 18 de
Janeiro de 2021, e em primeira convocação, as 8:00 horas com 2/3 (dois
terços) dos seus Associados (as) e em 2ª convocação às 09:00 horas, e
com a metade mais um dos seus Associados (as), ou em 3º convocação
às 10:00 horas com o mínimo de 10 Associados (as), para tratar da
seguinte Ordem do dia: a) Eleição dos Membros do Conselho de

Administração; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, c)
Outros assuntos de interesse da associação.
Santana de Parnaíba, 06 de Janeiro de 2021.

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

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
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política

| LEVANTAMENTO | Vereadores eleitos em Barueri e Parnaíba são mais jovens do que o mandato anterior

Com nova
legislatura, Câmaras
‘rejuvenescem’
cerca de 10 anos
A proporção de vereadores mais jovens no país caiu
pela 2ª eleição consecutiva
em 2020, totalizando 7,2%
dos eleitos, indicando uma
resistência à renovação nos
quadros dos partidos.
Em 2016, o percentual
de parlamentares eleitos
com menos de 30 anos no
momento do pleito foi de
7,9% – quatro anos antes,
em 2012, essa proporção era
de 8,7%. Os dados foram
extraídos dos Repositórios
Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na região, a Câmara de
Santana de Parnaíba passou a contar com três vereadores que têm menos de 30
anos, que fazem sua estreia.
São eles Silvinho Peccioli Filho (PSD) nascido em 1996;
Gabriel Silva Oliani (PSDB),
1995 e Marcos Moraes (PL),
o mais jovem de toda a composição da casa, de 1998.
Para Gabriel Oliani, a
participação dos jovens,

vem crescendo muito nos
últimos anos, principalmente, pelo crescimento do
uso da internet e das redes
sociais. “ Esse interesse faz
crescer a vontade da juventude em participar da
política e tentar de alguma
forma mudar para melhor
o município em que vive”.
Gabriel disse que quer ter
um “gabinete aberto” para
ouvir as necessidades da
população e estar pronto

Em Parnaíba, há
três parlamentares
com menos
de 30 anos
para transformar “as demandas em projetos que
revertam em benefício para
a maioria dos moradores”.
No geral, a Câmara da
cidade teve renovação de
sete novos nomes, do total
de 17 vagas. A maioria dos
vereadores tem acima de 50
anos. Mas, em comparação
à idade dos parlamenta-

res da legislatura anterior
(2017-2020), há vereadores
mais jovens ocupando as
cadeiras. No período citado haviam vereadores com
60 anos ou mais, o que não
ocorre nesse mandato.
Em Barueri, nenhum dos
21 vereadores eleitos possui
menos de 30 anos. O mais
novo do legislativo tem 31
anos, Rodrigues Marques de
Figueiredo (PSC), reeleito.
A maior parte dos parlamentares da Casa tem 50
anos ou mais, 52,3% dos representantes. Com 40 anos
ou menos, a parcela é de
19%. Em 2020, dez vereadores foram reeleitos.

| SANTANA
DE PARNAÍBA |
Tonho anuncia
congelamento
das tarifas de
ônibus

O prefeito de Santana de Parnaíba,
Marcos Tonho
(PSDB), iniciou
a gestão seguindo decisões que
eram tomadas por
Elvis Cezar, que
comandou a cidade anteriormente.
Tonho anunciou o
congelamento das
tarifas dos ônibus
municipais. Com
isso, as passagens
seguem no valor de
R$ 4,50. Ele garantiu ainda que, em
breve, implantará o
bilhete único.

| BARUERI |
Furlan diz que
exigirá mais
qualidade
dos serviços
prestados

DIVULGAÇÃO

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

notas
rápidas.

O especialista
Para o cientista político e professor do
Insper, Leandro Consentino, quando
se faz uma análise macro sobre a
questão, “dá para arriscar que uma
das possibilidades é o fato do eleitor
brasileiro associar a renovação, que vem
pautando as eleições desde 2016, com
faixa etária. O que não é verdade”, falou.

| SANTANA DE
PARNAÍBA. O
tucano Gabriel
Olaini é um dos
mais jovens da
Casa e cumprirá
seu primeiro
mandato

O prefeito de
Barueri, Rubens
Furlan (PSDB),
afirmou que vai
primar pela qualidade dos serviços.
“Nós fazemos bons
investimentos e sei
que podemos melhorar. Eu vou precisar contar com os
profissionais e meu
grau de exigência
nesse mandato será
muito maior do que
no passado”, falou.

| CONSÓRCIO|

Rogério Lins assume
presidência do Cioeste
O prefeito de Osasco
Rogério Lins (PODE) é o
novo presidente do Consórcio Intermunicipal da
Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste),
composto pelas cidades de
Araçariguama, Barueri,
Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, Pirapora
do Bom Jesus e Vargem
Grande Paulista. A decisão foi tomada entre os
prefeitos dos municípios

mencionados, por meio de
videoconferência, na manhã desta quinta-feira (7).
Lins havia ocupado
o cargo de vice-presidente do Cioeste no biênio
2017/2018, quando Elvis
Cezar (PSDB), então prefeito de Santana de Parnaíba,
estava na presidência.
No Conselho Fiscal foram eleitos os prefeitos de
Jandira, Dr. Sato (PSDB) e
Santana de Parnaíba, Marcos Tonho (PSDB).

| PANDEMIA |

Parnaíba não deve ter carnaval em
fevereiro, diz secretário de Cultura
Na quarta-feira (6), o
vereador reeleito Alemão
da Banca (Avante), Valmir
Baptista Damas, assumiu
a Secretaria de Cultura e
Turismo de Santana de
Parnaíba. O parlamentar
Josildo Ribeiro, candidato do partido mais votado
atrás do eleito, ocupará
sua cadeira na Câmara.

Alemão, que sucede
a ex-secretária da pasta
Fátima Muro, participou
ativamente da campanha do prefeito eleito
Marcos Tonho (PSDB).
Em entrevista à Folha de
Alphaville, o secretário
afirmou que pretende
expandir as atividades
culturais para os bairros

da cidade, manter a qualidade das festas tradicionais como Drama da
Paixão, Corpus Christi,
Carnaval, Natal, entre
outras; criar portais na
divisa com os municípios
vizinhos, além de demais
ações. O secretário quer
construir um cenário fixo
para a encenação da mor-

te e ressurreição de Cristo.
Sobre o carnaval deste
ano, previsto para 15 e 16
de fevereiro, ele afirmou
que não deve ocorrer nesta data, por conta da pandemia. “São Paulo está
programando para junho,
nós vamos aguardar as
novas orientações das autoridades”, disse.
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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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economia
| 2019 | Barueri registrou R$ 3,2 bilhões e Santana de

notas
rápidas.

Parnaíba R$ 1,2 bilhão. Contas fecharam no azul

Na pré-pandemia,
cidades anotaram
a maior receita

| 2021 |
Banco Mundial
vê expansão
de 3% do PIB

O Banco Mundial melhorou as projeções para
a economia brasileira para 2021,expansão
de 3% do PIB, vendo
continuação da recuperação no consumo
privado e investimentos,
mas alertou que ao longo deste ano o ímpeto
da atividade pode perder força à medida que
forem retirados estímulos monetário e fiscal.

O Governo do Estado
de São Paulo transferiu, na
terça-feira (5), R$ 430,46
milhões em repasses de
ICMS aos 645 municípios
paulistas. O depósito feito
pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento é referente ao
montante arrecadado no período de 28 a 31 de dezembro
- o último repasse de 2020.
Os valores correspondem
a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos
às administrações munici-

Bitcoin quebra recorde e supera
US$ 35 mil

A cotação do bitcoin
superou os US$ 35 mil
(R$ 187 mil na cotação
atual) pela primeira
vez em sua história,
dando continuidade à
sua ascensão em 2021. O
bitcoin alcançou os US$
35.841 (R$ 191,5 mil),
6,3% a mais na sessão,
quebrando seu recorde
pela 15ª vez em menos
de dois meses.

| PESQUISA |
Número de
brasileiros com
dívidas cresce

Após três reduções
seguidas, o número de
brasileiros com dívidas
voltou a subir no último
mês de 2020, informou
na quarta-feira (6) a
Confederação Nacional
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
(CNC). 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 0,3
ponto percentual com
relação a novembro.

pais com base na aplicação
do Índice de Participação
dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.
Na região, Barueri recebeu o total de R$ 665,2 milhões, sendo R$ 80 milhões
referente a IPVA e R$ 579,3
milhões de ICMS.
Em Santana de Parnaíba, o valor recebido foi de
R$216,1 milhões, deste total,
R$ 476 milhões relacionados a IPVA e R$ 166,7 milhões do ICMS.

| SEADE |

| 2020 |

Emprego formal cresce
pelo 5º mês consecutivo

FOTOS: PIXABAY

A retirada de dólares
da economia brasileira
superou o ingresso em
US$ 27,923 bilhões em
2020, informou o Banco
Central na quarta-feira
(6). Foi a segunda maior
retirada de recursos da
economia brasileira,
atrás apenas do resultado registrado em 2019,
quando US$ 44,768
bilhões deixaram o país.

Fazenda transfere R$ 881
mi de ICMS para a região

| IMPOSTO. Valor corresponde a 25% da arrecadação

| CRIPTOMOEDA |

Saída de dólares
do país superou
entrada da moeda

| REPASSE |

| COFRES. De 2019 para 2020, juntas, Barueri e Parnaíba perderam R$ 800 mi em arrecadação

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Entre 2017 e 2019, a
receita consolidada das
prefeituras de Barueri e
Santana de Parnaíba, comandadas respectivamente por Rubens Furlan e Elvis Cezar, ambos tucanos,
anotou alta total de 33,3%.
O valor pulou de R$ 3,3 bilhões, em 2017, para R$
4,4 bilhões, em 2019.
Os dados foram coletados pela reportagem junto
ao site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP).
Em análise individual,
Barueri contou com R$
2,5 bilhões em 207, cont r a R $3 , 2 b i l h õ e s d o i s
anos depois. Já Santana
de Parnaíba, possuía um
caixa de R$ 863 milhões e
R$ 1,2 bilhão, nos respec-

Recuperação
fiscal será um
dos desafios das
novas gestões
tivos períodos.
No ano pré-pandemia
(2019), os dois municípios
contabilizaram o maior
caixa consider ando os
quatro anos de mandato
dos gestores
Despesas
Em relação as despesas, nos quatro anos (2017 a
2020), Santana de Parnaíba
conseguiu fechar todas as
contas de forma positiva. Já
Barueri, ultrapassou a ‘cota’
em 2020. O montante arrecadado foi de R$ 2,6 bilhões,
ante R$ 2,7 bilhões de dívidas.
Crise
O ano passado foi de-

safiador para os prefeitos,
por conta da crise provocada pela pandemia, Barueri
registrou R$ 2,6 bilhões em
arrecadação, 18,75 % menor
do que em 2019, quando
anotou R$ 3,2 bilhões.
Em Santana de Parnaíba, o cenário não foi
diferente, os cofres públicos contabilizaram R$1
bilhão, cerca de R$ 200
milhões a menos do que
no ano anterior.
Rubens Furlan criticou,
em suas redes sociais, o
presidente Jair Bolsonaro
por falta de diretrizes em
relação à retomada da economia nacional. “Não tem
planos, nada, mas aqui em
Barueri eu não vou permitir
que a qualidade dos serviços cai e que ninguém passe
fome”, garantiu o veterano,
que comandará a cidade
pela sexta vez.

| DESTAQUE. Região Metropolitana de SP anotou o maior
saldo positivo, 13 mil vagas

Segundo estudo do Seade, com base no Novo Caged
do Ministério da Economia,
entre outubro e novembro, o
emprego formal cresceu 1,2%
no Estado de São Paulo.
As 522 mil admissões
ocorridas superaram os 383
mil desligamentos, o que resultou na criação de 138 mil
empregos.
De janeiro a novembro,
o número de empregos formais no Estado ampliou-se
em 41 mil (0,3%), o que cor-

responde a 18% do crescimento de postos celetistas
no Brasil (227 mil, ou 0,6%).
Os setores do comércio
(-42 mil) e serviços (-12 mil)
ainda apresentaram perdas
no ano.
Os saldos positivos
ocorreram em 12 regiões do
Estado de São Paulo, com
destaque para a Região Metropolitana de São Paulo
sem o Município de São Paulo (13 mil) e regiões de Campinas (12 mil) e Bauru (9 mil).
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UNIP E OBJETIVO
OFERECEM AMPLA
PROGRAMAÇÃO
VOLTADA AO ENEM
PARTICIPANTES FARÃO SIMULADO DE FORMA ON-LINE. O EVENTO É GRATUITO
Entre os próximos dias 13 e
20, a UNIP promoverá o evento “E
Nem Diga Que Você Não Viu!”, que
contará com conteúdo do Curso e
Colégio Objetivo, instituições que
fazem parte do Grupo UNIP-Objetivo. A atividade será composta de
um simulado, nos mesmos moldes
do Enem, e de inúmeras palestras,
conduzidas por mestres em aprovações do Objetivo. Realizado de
maneira on-line, o E Nem Diga Que
Você Não Viu! é aberto e gratuito.
É uma oportunidade imperdível
para que o estudante tire de vez
suas dúvidas em relação ao conteúdo cobrado pelo Exame Nacional do
Ensino Médio deste ano, o Enem.
No dia 13 de janeiro, será

das 14h às 19h, e no dia 20, das 14h
às 18h, precedendo, assim, as provas do Exame que acontecem nos
finais de semana seguintes.
A agenda é ampla, confira:
• Das 7h à meia-noite ocorre o
Simulado Aberto ENEM. Por meio
dele, o estudante, de qualquer localidade, testa seus conhecimentos
e vivencia como é o clima do maior
vestibular do Brasil. A flexibilidade
do horário proporciona ao internauta a liberdade de escolher em
que momento participar. O gabarito
sai na hora!
• Palestras interativas com
renomados professores do Objetivo,
envolvendo todas as disciplinas

das quatro áreas do conhecimento:
Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas
Tecnologias; Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias; Matemática e
suas Tecnologias.
• Apresentação Quebra-Gelo: entre uma palestra e outra, nada
melhor que uma paradinha para relaxar. E é justamente neste momento que especialistas executarão atividades de relaxamento e de apoio
psicológico. Em minipalestras, com
duração de cinco minutos, eles
darão dicas para meditação e respiração, para alimentação nos dias
do Exame, além da indicação de filmes, séries e games que contribuem
com a fixação do aprendizado.

Para participar do
Simulado e das palestras,
o vestibulando deve se
inscrever pelo link https://
www.unip.br/eventos-unip/
enem-unipobjetivo/

ACOMPANHE A SEGUIR
A PROGRAMAÇÃO:

13/01/2021

20/01/2021

SIMULADO ABERTO ENEM: das 7h à meia-noite
INÍCIO DAS PALESTRAS: 14h
PALESTRA (14H10): Linguagens no ENEM: dicas para arrasar
na prova - com Prof. Laudemir Guedes Fragoso, do Curso e
Colégio Objetivo de São Paulo e de Ribeirão Preto.
QUEBRA-GELO (14H55): Dicas de Psicologia Positiva
PALESTRA (15H): Dicas para a nota mil na Redação do Enem - com Profª
Paula Nogueira, do Curso e Colégio Objetivo.
QUEBRA-GELO (15H55): Cuidados com a saúde e com a alimentação, com
Profª Renata Marques, da Universidade Paulista - UNIP.
PALESTRA (16H): Prova de Língua Estrangeira do ENEM: O que
esperar?, com Prof. Sidney de Campos, do Curso e Colégio Objetivo.
QUEBRA-GELO (16H55): Dicas de séries e filmes, com Prof. Ricardo
Felipe Di Carlo, do Curso Objetivo.
PALESTRA (17H): Dicas finais para as provas de História, Filosofia e
Sociologia no Enem, com Prof. Ravy de San Juan, do Curso e Colégio Objetivo.
QUEBRA-GELO (17H55): Cuidados com a saúde para manter a
imunidade em alta antes do Enem - com Profª Roberta Sessa, da
Universidade Paulista - UNIP.
PALESTRA (18H): Mandando bem na Geografia do Enem, com
Prof. Eduardo Britto, do Curso Objetivo e da Universidade Paulista - UNIP.
ENCERRAMENTO (18h50): Aula de Alongamento com Profª Lílian Silva,
da Universidade Paulista - UNIP.

SIMULADO ABERTO ENEM: das 7h à meia-noite
INÍCIO DAS PALESTRAS: 14h
PALESTRA (14H10): A matemática no Enem:
dicas e potencialidades, com Prof. Marcelo da Silva Melo
(Prof.Guará), do Curso Objetivo.
QUEBRA-GELO (14H55): Controle da ansiedade e técnicas,
com Profª Reginandréa Vicente, da Universidade Paulista - UNIP.
PALESTRA (15H): Física no Enem: panorama e
postura, com Prof. Thomas Haupt, do Curso e Colégio Objetivo.
QUEBRA-GELO (15H55): Dicas de memorização
e concentração, com Profª Reginandréa Vicente,
da Universidade Paulista - UNIP.
PALESTRA (16h): Quer mandar bem em Química no
Enem?, com Prof. Nabil Rizeg Saba (Prof. Soró), do Curso
e Colégio Objetivo.
QUEBRA-GELO (16H55): Dicas para aliviar a tensão muscular -,
com Prof. Cristiano Baldan, da Universidade Paulista - UNIP.
PALESTRA (17H): Tendências da Biologia nas Ciências da
Natureza: um percurso em conteúdos e dicas para as grandes
provas, com Profª Mônica Segantini Bertoldo (Profª Moni), do
Curso e Colégio Objetivo.
ENCERRAMENTO (17H50): Aula de Alongamento com Profª
Lílian Silva, da Universidade Paulista - UNIP.

RESERVE SEU TEMPO! NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO, ENCONTRO MARCADO COM
A UNIP E COM O OBJETIVO RUMO AO SUCESSO NO MAIOR VESTIBULAR DO PAÍS.
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cidade

| VACINAÇÃO | Segundo a prefeitura, entregas serão fracionadas. A imunização está marcada para começar dia 25 em todo estado de SP

Barueri deve receber 80 mil
doses da vacina contra a Covid-19
Algumas clínicas
particulares em
Alphaville podem
receber vacinas

BEATRIZ BONONI

| BARUERI |
Cidade tem alta
no número de
queimadas
Barueri registrou um aumento no número de queimadas em 2020. Segundo a
prefeitura, no último ano foram 208 ocorrências, contra
152 em 2019, alta de 36,84%.
Em Alphaville, foram seis
focos em 2020, dois na Av.
Tucunaré, dois na Av. Jussara, um na Av. Piramboia e
um na Av. Copacabana.
A cidade conta com
uma lei, aprovada em agosto, que proíbe queimadas.
“Ela é uma ferramenta educacional. 70% das ocorrências são sanadas sem auxílio do corpo de bombeiros”,
apontou a gestão.

| ENCONTRO. Nesta quarta-feira (6), o gestor de Barueri, Rubens Furlan, participou de encontro do governador Doria com os prefeitos

entregas fracionadas. Informaremos o número de doses aplicadas para o Estado
para que novas sejam enviadas”, destacou a gestão.
Até o fechamento desta
edição, a assessoria de comunicação de Santana de

Parnaíba não respondeu
sobre o assunto.
Vacinação na
rede particular
Recentemente, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC)

informou que negocia a
compra de cinco milhões
de doses da vacina contra
a Covid-19 Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech.
Algumas clínicas particulares de Alphaville

podem receber o imunobiológico. É o caso da AlphaImune, associada a
ABCVAC. De acordo com
Danilo Scheit Vieira Jr, diretor técnico, a clínica está
dentro desta negociação e,
caso ela seja concluída, a

| PCR-LAMP |

Teste da Covid-19 pela saliva já
está disponível em Alphaville
Uma nova modalidade
de teste da Covid-19 pela
saliva está disponível em algumas farmácias, incluindo em Alphaville. O exame,
que usa o método PCR-Lamp, identifica o RNA do
vírus nas células da pessoa.
Em levantamento feito
pela reportagem, em média,
o exame custa R$ 150 e o resultado sai em até 48 horas.
Segundo o infectologista
e professor da Faculdade
de Medicina da PUC-SP,
Fábio Junqueira, a modalidade tem sensibilidade em
torno de 80%.

“Pode ser usado por pessoas com sintomas ou que tiveram contato com alguém com
a doença, desde que no período adequado, que é o mesmo
do PCR tradicional”, apontou.

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

Nesta quarta-feira (6),
em encontro virtual com
os prefeitos dos 645 munícipios de São Paulo, o governador João Doria apresentou o Plano Estadual de
Imunização contra o coronavírus. A vacinação deve
começar no estado no dia
25, priorizando profissionais da saúde, pessoas com
60 anos ou mais e grupos
indígenas e quilombolas.
Segundo o plano, a vacinação com a CoronaVac,
que apresentou uma eficácia de 78%, acontecerá de
segunda a sexta, das 7h às
22h, sábados, domingos e
feriados, das 7h às 17h, nos
postos de imunização.
Em Barueri, segundo a
prefeitura, o número de doses que serão enviadas para
a 1ª fase seguirá como padrão o quantitativo às doses
aplicadas durante a Campanha de Influenza de 2020.
“Seguindo os grupos
prioritários, prevemos que
o quantitativo será de aproximadamente 80 mil em

BENJAMIN SEPULVIDA/SECOM BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

| RT-PCR. Em Barueri, testagem da população acontece até o
dia 29 de janeiro

Testagem em Barueri
Em Barueri, até o dia 29,
a prefeitura realizará testes
da Covid-19 em assintomáticos. O exame RT-PCR é feito
no estacionamento do Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo 1000) e é
preciso fazer agendamento
pelo App Saúde Barueri ou
na UBS mais próxima.

unidade receberá a vacina.
“A ideia é complementar
a vacinação da rede pública. Se a rede privada suprir
os grupos prioritários, as
clínicas particulares podem suprir, por exemplo,
segmentos importantes,
como trabalhadores de
grandes e pequenas empresas, além de pessoas
em geral”, explicou Danilo.
Também associada a ABCVAC, a Vacinville é outra
clínica que poderá receber
as doses e, segundo o estabelecimento, desde o início
eles fizeram parte de todas
as reuniões e tratativas.
“Dependemos primeiramente do término dos estudos de fase 3, aprovação da
vacina pela ANVISA e, posteriormente, dependemos
do sucesso destas tratativas
e da importação das doses.
A previsão de chegada é entre março e abril”, destacou.

| PARCERIA |
Idosos de Barueri
terão acesso a
passeios culturais
Uma parceria do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH) com Barueri garantirá
a participação dos idosos
em atividades recreativas.
Foi o que anunciou a prefeitura recentemente.
Serão dez passeios culturais para os idosos frequentadores do Centro de
Convivência do Idoso (CCI)
/ Parque da Maturidade José
Dias da Silva e dez trajetos
turísticos na cidade e região. Também haverá dois
passeios até escolas municipais para desenvolver atividades de interação.

folhadealphaville.com.br
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Toda uma rede de cuidados
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cidade

| PANDEMIA | Em dezembro, municípios registraram aumento de 20% e 50% no número de óbitos, respectivamente

Barueri e Parnaíba têm aumento
nas mortes pelo novo coronavírus
| FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE |

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Doria afirmou
nesta quarta (6)
que o estado
vive uma
segunda onda
da doença
mais difícil do que o esperado. O anúncio foi feito durante reunião com prefeitos
dos municípios do estado, o
que inclui Barueri e Santana
de Parnaíba.
Em Barueri, segundo o
banco de dados municipal,
foram contabilizados 24 novos óbitos pela Covid-19 em

Doações
de sangue
têm queda
em 2020
KARINA BORGES/SECOM BARUERI

Dados do Ministério da
Saúde mostraram que o número de mortes em decorrência da Covid-19 teve alta
no Brasil em dezembro. Segundo informações, foram
21.829 óbitos, ante 13.236 em
novembro, aumento de cerca de 65%.
Em São Paulo, o governador João Doria afirmou
nesta quarta-feira (6) que
o estado vive uma segunda
onda da pandemia da doença e que o ano de 2021 será

| BARUERI. Até o dia 2, o número de leitos de UTI ocupados na cidade ficou em 28,57%

dezembro, contra 20 em novembro. O aumento foi de
20%. Nesta quarta-feira (6),
último boletim divulgado
pela prefeitura, a cidade chegou a 437 mortes no total.
“Ressaltamos que as três
últimas semanas estão sujeitas à alteração, haja visto que
novas informações podem
ser inseridas nos sistemas
oficiais”, destacou a gestão.
Já em Santana de Parnaíba, segundo informações da
Fundação Sistema Estadual

de Análise de Dados (Seade),
em dezembro, a cidade contabilizou 15 novas vítimas
fatais pelo novo coronavírus. Em novembro foram
dez mortes, alta de 50% de
um mês para o outro. Nesta
quarta-feira (6), Parnaíba
atingiu um total de 135 óbitos pela doença.
Casos
Em relação aos casos
da Covid-19, o município
barueriense anotou 10.886

ocorrências positivas, segundo boletim desta quarta-feira (6). O número de leitos
de UTI ocupados ficou em
28,57% até o dia 2.
O número de casos em
Santana de Parnaíba, nesta
quarta-feira (6), dados mais
recentes, chegou a 5.303.
Trinta e nove pessoas estão internadas por conta da
doença. A taxa de ocupação
no Centro de Combate ao Coronavírus era de 50% também até quarta.

Em 2020, as doações de
sangue tiveram queda em
2020. Foi o que revelou a
Fundação Pró-Sangue. Segundo a entidade, no ano
passado, a entidade coletou 108.707 bolsas, ante
114.050 em 2019. A diminuição foi de 4.68%.
De acordo com a fundação, o resultado não só inferior ao registrado em 2019,
como mantém a tendência
de queda dos últimos cinco
anos. Atualmente, os tipos
sanguíneos O+, O- e B- estão
em estado crítico.
Em Barueri, o posto da
Pró-Sangue fica na Rua Ângela Mirella, 354. Para doar,
é preciso fazer um agendamento prévio pelo site (prosangue.sp.gov.br). Os candidatos devem estar em boas
condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no
mínimo 50kg.

| SISTEMA CASTELLO-RAPOSO |

DIVULGAÇÃO/SECOM SANTANA DE PARNAÍBA

Durante o feriado de Ano
Novo, 40 acidentes foram
registrados nas rodovias

Rampas na ponte sobre o Rio Tietê estão em construção
Recentemente, Santana de Parnaíba informou que estão sendo construídas as
rampas da pista sentido Alphaville/Fazendinha da nova ponte sobre o Rio Tietê. A
via sentido centro foi liberada em novembro. Segundo o Plano de Metas, a obra, que
tinha prazo de conclusão em julho de 2020, está 90% concluída.

Durante a operação Ano
Novo, foram registrados 40
acidentes nas estradas do
sistema Castello-Raposo, o
que inclui a rodovia Castello
Branco. Foi o que informou
a CCR ViaOeste, concessionária que administra a via,
em balanço nesta segunda-feira (4). Toda a operação foi acompanhada pelo
Centro de Controle da concessionária, Polícia Militar
Rodoviária e ARTESP.
Segundo a empresa, das
40 ocorrências, 29 pessoas
ficaram feridas e não houve

vítimas fatais. Ao todo, 552
mil veículos passaram pelo
sistema no feriado. A previsão inicial era de 545 mil.
De acordo com a empresa, foram realizados 1.341
atendimentos, incluindo os
serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos
e atendimento pré-hospitalar. Os principais registrados foram pane mecânica
(428), pneu furado (85), superaquecimento do motor
(37), pane seca (35), pane
elétrica (20) e bateria descarregada (18).

notas
rápidas.

| EM BARUERI |
Agendamento para
castração de animais
será no dia 13
No dia 13, acontece o
agendamento para a
castração de animais
em Barueri. O atendimento é aquele com
RG Animal (RGA). Para
agendar, é preciso
acessar o site (servicos.
barueri.sp.gov.br/agendamentocepad/).

| SOLIDARIEDADE |
Apae Barueri retoma
realização de bazar
Na segunda-feira (4), a
Apae Barueri (Estr. dos
Pinheiros 1420) retomou as atividades de
seu bazar. Funciona de
segunda a quinta, das
9h às 12 e das 13h às
16h, com agendamento
prévio pelo telefone
(11) 4199-5364.

| GRATUITO |
Barueri Esporte
Forte abre inscrições

A Prefeitura de Barueri
abriu as inscrições para
os candidatos a atletas
do Barueri Esporte
Forte da modalidade
de handebol. Já no
dia 18 serão abertas
as inscrições para o
futebol. Informações
pelo WhatsApp (11)
4210-0669.

| R$ 4,50 |
Parnaíba congela
tarifas de ônibus

Na terça-feira (5), o
prefeito de Santana de
Parnaíba Marcos Tonho
anunciou o congelamento das tarifas dos
ônibus municipais,
mantendo o valor de
R$4,50. O gestor anunciou ainda a implantação do Bilhete Público
Municipal, em que os
munícipes poderão se
deslocar para qualquer
região da cidade com
uma passagem.
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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.

folhadealphaville.com.br

imóveis
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Venda de loteamentos
tem alta no último ano
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Uma pesquisa do Mercado de Loteamentos, realizada pela Associação das
Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano
(Aelo), Brain Inteligência
Estratégica e Secovi-SP
revelou que houve um aumento nas vendas de loteamentos em 2020.
Segundo o levantamento, no terceiro trimestre de
2020, foram comercializados
10,1 mil lotes. O número é
4% maior do que foi registrado no mesmo período de
2019, quando foram vendidos 9,8 mil lotes.
Já de janeiro a setembro
do ano passado, as vendas
totalizaram 27,5 mil lotes,
mantendo estabilidade na
comparação a iguais nove
meses de 2019, quando fo-

Apesar do
aumento, houve
uma redução dos
lançamentos nesta
modalidade
ram vendidas a mesma
quantidade de unidades.
“Pelo lado da demanda,
há forte percepção de aumento da confiança de consumidores e empresários, seja em
virtude da ressignificação da
casa própria, seja pela proximidade de liberação da vacina, e melhor profilaxia para o
enfrentamento da Covid-19, o
que traz alento a todos”, afirmou Caio Portugal, vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano do Secovi-SP e presidente da Aelo.
Lançamentos
De acordo com dados da
pesquisa, apesar do aumento nas vendas, houve uma redução dos lançamentos de
loteamentos. Nos nove primeiros meses de 2020, foram
lançados 20.812 lotes nos 65
municípios abrangidos. A
queda foi de 5% em relação
ao mesmo período de 2019.

(11)

93105-6000

FELIPE LOURENTINO DIAS/PIXABAY

| LOTES | Segundo o Secovi-SP, de janeiro a setembro de 2020, 27,5 mil lotes foram vendidos

| 3º TRIMESTRE 2020. Segundo Secovi-SP, foram
comercializados 10,1 mil lotes

