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Na expectativa da vacina contra
Covid, cidades têm alta de casos
Na iminência da Anvisa divulgar a autorização para os pedidos de uso emergencial da vacina contra o novo
coronavírus, neste domingo (17), cidades têm alta no número de casos. Barueri divulga plano de vacinação. PÁG. 10

| TRIBUTOS |
Em Barueri, carnês
de IPTU começam
a ser entregues em
fevereiro PÁG. 10

| REGIÃO |

DIVULGAÇÃO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE

Com calor e chuva,
acende o alerta
para o aumento
de escorpiões PÁG. 8

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne no
domingo (17) para decidir sobre o
uso emergencial das vacinas do
Instituto Butantan e da Fiocruz.
A corrida é contra o tempo, já
que o país registrou um aumento
no número de casos e óbitos e a região segue a tendência. Em Barueri, nesta quarta-feira (13), último
boletim epidemiológico divulgado,
a cidade chegou à marca de 11.129
casos confirmados da Covid-19 e
454 óbitos. Em Santana de Parnaíba, o município anotou um total
de 5.649 casos confirmados, com
o registro de 138 mortes.
Barueri já divulgou seu Plano
de Imunização, que contempla
seis postos e deve atingir, na primeira fase, 37.251 pessoas.

Moradora relatou infestação
de escorpiões em Santana de
Parnaíba. Barueri diz que anotou
68 coleta dos animais em 2020.

| BARUERI. Até o dia 7, taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na cidade era de 29%

| OFF |
Shoppings da
região já oferecem
liquidações de
verão PÁG. 8
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Queremos
vacina!

EDUARDO

PRAGMÁCIO FILHO

Doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) e pesquisador do Getrab-USP

A Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne
no domingo (17) para discutir
os pedidos de autorização para
uso emergencial de vacinas
contra a covid-19 e bater o martelo sobre as solicitações. Segundo comunicado oficial da
Anvisa, a data é o penúltimo
dos 10 dias estipulados como
limite para este tipo de exame
pela agência reguladora.
O Instituto Butantan, em
parceria com a farmacêutica
chinesa Sinovac, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
parceira do consórcio Astrazeneca/Oxford, entraram com
requerimentos de autorização
em caráter emergencial para
suas respectivas vacinas.
Para que o exame seja finalizado, as duas instituições
solicitantes precisam enviar o
conjunto da documentação à
agência reguladora. Caso haja
atraso no encaminhamento ou
complementação, a tomada de
decisão pode ser adiada.

Enquanto aguardamos, ansiosos, a liberação, em Barueri,
nesta quarta-feira (13), último
boletim epidemiológico divulgado, apontou que a cidade chegou a marca de 11.129 casos
confirmados da Covid-19. No
dia 6, o município tinha 10.886.
A alta foi de 2,23%.
Em Santana de Parnaíba,
nesta quarta-feira (13), o município anotou um total de
5.649 casos confirmados, segundo dados oficiais da prefeitura. No dia 6, eram 5.303,
aumento de 6,52% de uma semana para a outra.
Não há mais como esperar. Se
será a de Oxford ou a do Butantan, o que queremos é que o mais
rápido possível os grupos prioritários passem a ser vacinados.
Como diz Drauzio Varella,
“para chegar à imunidade de
rebanho teríamos de ter milhares de mortos a mais. A melhor
forma de chegar a ela é por
meio da vacina. o Quem traz a
imunidade de rebanho é a vacina”. E ponto. Queremos vacina.
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ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
sobre vacinação no Brasil

Os artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião do
jornal. Por motivo de espaço, os artigos são editadas. Distribuição:
Residenciais e áreas comerciais de Alphaville, Tamboré, Aldeia da
Serra e demais áreas de Barueri e Santana de Parnaíba
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“A Anvisa vai se pronunciar
no dia 17. Se se a Avisa se
alongar, para o dia 21
ou 22, botem os números
pra frente, mas é
janeiro [que começa
a vacinação]”,

O legado Ford
Vivemos uma economia
globalizada em sociedades
locais. Tecnologia, informação
e capital circulam ao redor
do mundo, mas, ao final, são
sempre os interesses locais
que nos afetam diretamente.
Casos como o da cessação
da produção da Ford no Brasil
não são novidades. Outras empresas vieram e foram, desde
Nassau em Pernambuco. Talvez o episódio da montadora
americana seja emblemático,
por envolver localidades no
pobre nordeste brasileiro que
serão profundamente afetadas
e por ser objeto de cooptação
do discurso político dos embates do momento.
Para os acionistas da
Ford e para o mercado, a
decisão parece acertada, pois
a empresa faz o dever de casa
e se adapta para os novos
tempos, apostando no seu
core business, naquilo que dá
mais retorno, adaptando-se
com eficiência a era dos carros
elétricos. Tanto é verdade que,
com o anúncio do fim da operação brasileira, as ações da
empresa subiram na bolsa de
Nova York. Nada mais justo.
Por outro lado, já há
notícia de manifestação de
parte dos oito mil trabalhadores afetados, sem falar na
iminente preocupação da rede
de fornecedores, do governo
local e dos consumidores.
Uma empresa gera riqueza
e riscos. Não falo dos riscos
econômicos, de lucrar ou dar
prejuízo. Falo de riscos jurídicos, causadores de danos e
que geram poder. Quem controla esses riscos tem enorme

poder sobre outras pessoas.
Uma empresa que gera empregos, paga tributos, sustenta
uma rede de fornecedores e
uma comunidade local, tal
empresa ao simplesmente se
retirar de uma localidade gera
danos e impactos sociais evidentes. A possibilidade desse
dano implica uma relação política assimétrica. Quem deve
e como limitar tal poder?
É por isso que se fala de
um novo constitucionalismo, privado, direcionado ao
capital corporativo, que atua
sem fronteiras, limitando sua
atuação. A pressão dos vários
stakeholders, entre eles a mídia, os governos locais, os sindicatos, os consumidores etc.,
tudo isso faz com que empresas pensem na sua reputação,
em seu patrimônio, em seu
valor, adotando práticas mais
democráticas, como o dever
de informar, transparência, e,
sobretudo, diálogo social.
É necessário criar um
novo modelo de responsabilidade empresarial, impondo
práticas democráticas como a
consulta, minimizando os impactos sociais e econômicos,
prevendo inclusive compensação para os danos.
Os consumidores, afinal,
em um ambiente de competição saudável, detemos o poder
de escolha: podemos comprar
ou não produtos de uma
empresa, podemos eleger ou
não os governantes que darão
incentivo fiscal tributário a
elas. Assim, conseguiremos
dar o equilíbrio necessário e
sustentável a essas relações
privadas de poder.
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|DESTAQUE | Furlan confirmou novamente uma figura feminina para comandar a Segurança

notas
rápidas.

Mulheres respondem por 20% do

| ELEIÇÕES 2020 |

secretariado da cidade de Barueri
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

De acordo com um levantamento realizado pela
reportagem junto aos sites
das prefeituras da região,
20% das secretarias de Barueri são comandadas por
mulheres. Do total de 20
pastas, elas respondem por
quatro cadeiras.
As nomeadas pelo
prefeito Rubens Furlan
(PSDB) foram: Cilene Bittencourt (Administração),
Adriana Bueno Molina
(Assistência e Desenvolvimento Social), Regina
Mesquita (Segurança e Mobilidade Urbana) e Giani

Tonho nomeou
mulher de Elvis
como secretária
Cristina de Souza (Mulher).
Já em Santana de Parnaíba, são 23 secretarias e
apenas quatro são ocupadas pelo público feminino.
O percentual é de 17,3%.
O gestor tucano, Marcos Tonho, escolheu Selma
Cezar, mulher do ex-prefeito da cidade, Elvis Cezar
(PSDB), para a Secretaria da
Mulher e da Família; Veroni-

Barueri

20

secretarias

4 mulheres

Parnaíba

23

O número de mulheres nomeadas por prefeitos para secretarias municipais cresceu
em 2021, porém ainda está longe de se igualar aos homens. Dos 509 cargos de chefia,
140 são liderados por profissionais do sexo feminino, o que corresponde a 28% do
total de líderes. O levantamento foi feito pelo G1 e teve como base as capitais do país.

Nomeações
O prefeito de Santana
de Parnaíba nomeou duas
pessoas ligadas ao ex-gestor
Elvis Cezar como secretários,
a mulher dele, Selma Cezar,
que passou a gerenciar a Secretaria da Mulher e da Família e seu irmão, Douglas
Cezar, para a pasta de Controle Interno.
A esposa do ex-prefeito

ca Mutti Calderaro Teixeira
Koishi é a responsável pela
pasta de Negócios Jurídicos,
na Assistência Social, Andréa Bueno; Meio Ambiente
e Planejamento, Veruska
Carvalho. Fátima Muro,
ex-secretária de Cultura e
Turismo, passou ocupar o
cargo de administradora
Regional de Alphaville/
Tamboré.

de Pirapora do Bom Jesus,
Raul Bueno, a Andréa Bueno, foi escolhida como secretária de Assistência Social de Parnaíba. A tucana
disputou o cargo majoritário
em Pirapora nas eleições de
2020, mas perdeu para Dany
Floresti (PSD). O vereador
Alemão da Banca (Avante)
ganhou uma secretaria, a de
Cultura e Turismo.

| LEGISLATIVO |

mulheres temos capacidade
de estarmos onde nós quisermos”. Sabrina reforçou
que quer políticas públicas
para as mulheres, coleta de
resíduos sólidos na Câmara e
Escola Parlamentar.
Em Barueri, Toninho
Furlan (PDT), presidirá a casa
pela3a vez. “Pretendo fazer
melhorias no prédio”, contou. O parlamentar falou que
vai focar “na eficiência com o
gasto público, mas sem abrir
mão da qualidade”.

DIVULGAÇÃO

Sabrina Colela e Toninho Furlan falam
dos planos à frente da presidência
Pela primeira vez na
história de Santana de Parnaíba, uma mulher assumiu
a presidência da Câmara
Municipal. Sabrina Colela
(Avante), vereadora reeleita,
afirmou à reportagem que
vai presidir com pulso firme,
mas pregará harmonia entre os colegas. A parlamentar disse que “a pretensão é
contribuir para o protagonismo feminino na tomada de
decisões, junto com o poder
executivo e população. “Nós

| VACINA |

20%

“Meu desejo era
comprar 200 mil
doses”, diz Furlan

secretarias

4 mulheres

Levantamento capitais

| PARNAÍBA. Vereadora foi a mais votada, por 2,5 mil eleitores

O TSE registrou, até
quarta-feira (13), 6,65
milhões de eleitores que justificaram a
ausência no primeiro
turno das eleições municipais de 2020.

Percentual
feminino

Percentual
feminino

ARTE: FOLHA DE ALPHAVILLE/AGÊNCIA IMPACTO
FONTE: PREFEITURAS DE BARUERI E SANTANA DE PARNAÍBA

Mais de 6,6
milhões já
justificaram
ausência no
1ºturno

17%

Dois irmãos, Fábio Mendonça e Flávio Mendonça
também conquistaram cadeiras, respectivamente, em Comunicação Social e Atividades Físicas, Esportes e Lazer.
De acordo com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo,
do escritório Alberto Rollo
Advogados Associados, a
situação é legal segundo a
súmula do Supremo Tribunal Federal, desde que haja
compatibilidade na função,
formação técnica das pessoas e das funções. “Não é
nomeação simples para cabide de emprego”, explicou.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan
(PSDB), afirmou em
suas redes sociais que
o seu desejo era comprar 200 mil doses de
vacina contra Covid-19
para imunizar rapidamente a população
da cidade. “Mas, por
conta da lei, devemos
acompanhar o Plano
de Imunização do Estado”, explicou.

| INSTALAÇÕES |
Prefeito Tonho
estuda ampliação
do Fórum de
Parnaíba

O prefeito de Santana
de Parnaíba, Marcos
Tonho (PSDB), disse
que estuda a ampliação das instalações do
Fórum da cidade. “Vamos disponibilizar um
novo prédio para agilizar o atendimento”.

| 2020 |

Partidos receberam mais de
R$ 934 mi do Fundo Partidário
Durante o exercício de
2020, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) distribuiu
R$834 milhões por meio de
duodécimos do Fundo Especial de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário,
às 33 legendas atualmente registradas na Justiça Eleitoral.
Os recursos para o ano
de 2021 já foram definidos
na Lei Orçamentária Anual
(LOA) e serão repassados a
partir de fevereiro.
O cálculo é feito a partir

dos assentos que cada uma
conquistou na Câmara dos
Deputados nas últimas Eleições Gerais.
Em 2020, o Partido Social Liberal (PSL) foi a legenda mais beneficiada,
tendo recebido cerca de R$
98 milhões, seguida do Partido dos Trabalhadores (PT),
com R$ 82 milhões.
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
ocupou a terceira posição,
com repasse de cerca de
R$51 milhões.
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Venha morar no melhor
bairro planejado de Itapevi
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| EXCLUSIVO | Folha de Alphaville conversou com presidentes da Azul, MPD e Consórcio Embracon sobre o ano de 2020

Investimento, inovação e agilidade
foram lições da pandemia, dizem CEOs
GLÁUCIA ARBOLEYA

A Folha de Alphaville
entrevistou com exclusividade três CEOs de empresas da
região para saber o que eles
avaliaram como lição aprendida com a pandemia em relação a business.
As respostas foram investimento, inovação e agilidade
como os principais ensinamentos. Os presidentes também afirmaram que o ano de
2020 foi, sem dúvida, o mais
desafiador da história.
O presidente da Azul,
companhia aérea com sede
em Alphaville, John Rodgerson, contou que o impacto sobre o segmento de aviação foi
tremendo. “Passamos do dia
para a noite, de cerca de 900
voos diários para 70, em abril.
A grande lição foi ser resiliente, se reinventar e se adaptar às
circunstâncias para atender aos
clientes com toda a excelência”.
O vice-presidente de negócios da Embracon (empresa localizada em Santana de
Parnaíba), Luís Toscano, destacou o legado em relação a
adaptabilidade às mudanças.
“Repensar estratégias, renovar seus produtos, redimensionar a estrutura de custos
foi fundamental para manter
a nossa competitividade neste

FOTOS: DIVULGAÇÃO

redacao@folhadealphaville.com.br

| GESTORES. Luis Toscano (Embracon), John Rodgerson (Azul) e Milton Meyer (MPD)

cenário”, disse. “A grande mudança foi o home office. Com o
distanciamento, este conceito
foi a única alternativa para
manter o nosso negócio ativo,
garantindo a segurança de
nossos colaboradores e clientes”, completou.
M i l t o n M e ye r, C E O
da MPD Engenharia, garantiu
que “as grandes lições aprendidas são nossa capacidade
de adaptação às diversidades,
que temos muito mais compe-

tência do que pensamos para
encontrar soluções para os
problemas enfrentados e, principalmente, que somos muito
fortes, ainda mais quando nos
unimos em busca do mesmo
propósito e bem comum”.
Mudanças
Entre as principais mudanças na Azul, não só a implantação do home office, como
também de processos tecnológicos e fortalecimento de

Azul planeja
servir 200
cidades em
todo o Brasil
uma comunicação empática
e transparente. Uma das tecnologias implantadas no último ano, pioneira no mundo
e exclusiva da Azul, é o Tapete Azul, por meio de realidade
aumentada, um tapete virtual

colorido e móvel no chão indica ao Cliente o momento certo
de embarcar de acordo com
seu número de assento.
Outra inovação para evitar filas e minimizar o contato com outras pessoas são
as bancadas digitais para
despacho de bagagem. Para
garantir a excelência até o
momento do desembarque,
a companhia criou uma ferramenta de rastreio de bagagem que monitora o caminho
das malas desde o despacho
no check-in até a entrega no
destino final.
A Embracon está direcionando novos investimentos
para o marketing digital. “Nesta pandemia, intensificamos os
treinamentos de vendas online
e potencializamos nossa presença on-line”, falou Toscano.
“Duas das principais mudanças que já eram tendência no setor da construção
civil, inclusive dentro da própria MPD, e que aceleramos
devido ao cenário de isolamento social, foram a digitalização dos nossos serviços e
o regime de trabalho remoto.
Nos nossos estandes, por
exemplo, vamos seguir dando
preferência cada vez maior a
conteúdos digitais, usar QRCodes e telas interativas para
apresentar nossos empreendimentos”, explicou Meyer.

| ENCERRAMENTO |

Clientes
cancelam
compras de
veículos Ford
O anúncio do encerramento da fabricação de
veículos da Ford no Brasil
pegou os donos de concessionárias de surpresa. Os
empresários estão temerosos, sem saber o que fazer
com os pedidos realizados,
as vendas canceladas e a
possibilidade de demissões.
A Ford divulgou a decisão de encerrar a produção
de veículos no Brasil na
segunda-feira (11) à tarde.
Menos de 48horas depois já
haviam pedidos cancelados
e negociações interrompidas, segundo levantamento
da Folha de S.Paulo. Oficialmente, a Associação que
representa os distribuidores Ford, a Abradaif, ainda
não se posicionou. Em São
Paulo, grandes concessionárias da marca divulgam
notas em suas redes sociais
informando que, apesar do
anúncio da montadora, as
operações de venda e assistência técnica continuam.

| FINANÇAS |

O Rappi anunciou o lançamento do RappiBank no
Brasil. Trata-se de um banco
digital criado para oferecer
serviços financeiros a seus
usuários e aliados. O primeiro produto disponível
é uma linha de crédito de
capital de giro voltada aos
parceiros do superapp.
O empréstimo, chamado
de RappiCapital, tem valor
de R$ 10 mil a R$ 500 mil e

taxa de juros a partir de 1,7%
ao mês, com prazo de até 24
meses. O programa é dirigido a todos os tipos de estabelecimentos participantes
do ecossistema do Rappi, incluindo restaurantes, farmácias, lojas e supermercados.
O processo de solicitação
do empréstimo é realizado
de maneira 100% digital e
sem a necessidade de garantias. Após a análise e apro-

vação do crédito, o valor é
depositado na conta dos estabelecimentos em até 24 h.
Segundo o presidente
do RappiBank no Brasil, João
Paulo Félix, esse modelo de
crédito permite que os aliados tenham acesso ao capital
necessário de maneira simples e rápida para continuar
crescendo seus negócios
dentro e fora do ecossistema
do Rappi.

REUTERS/DADO RUVIC

Rappi lança banco digital para
oferecer serviços financeiros

Governo proíbe empresários de comprar vacina para funcionários
A possibilidade de empresas comprarem vacinas para a imunização de funcionários
contra a Covid-19 foi negada pelo Governo Federal, segundo afirmou na quinta-feira
(14) o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo
Skaf. A proibição foi informada em reunião virtual realizada com empresários e a
participação do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.
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| OCORRÊNCIAS | Em Barueri, só no ano passado, 68 animais foram encontrados no município, três deles estavam em Alphaville

Alerta: onda de calor e chuva
provoca surgimento de escorpiões

Para afastar
escorpiões, é
preciso manter
quintais limpos

BEATRIZ BONONI

| EM BARUERI |
Prefeitura inicia
concorrência
pública para
criação de
novo parque

Está em andamento o
processo de concorrência
pública para a construção
do Parque da Juventude, que
será implantado na Chácara
Marco, em Barueri. O anúncio foi publicado, recentemente, no Diário Oficial.
Segundo informações
obtidas no site da prefeitura,
este processo ficará aberto
até o dia 2 de fevereiro. “O
prazo para execução dos
serviços da obra do parque
será de 730 dias, contados a
partir da ordem de Início”,
destacou a gestão.

| ATENDIMENTO. Em caso de picada, a recomendação é levar a pessoa imediatamente para a unidade de saúde mais próxima

pe de Controle de Animais
Peçonhentos. O número é
o mesmo de 2019. A gestão
informou ainda que esse
ano o departamento responsável não recebeu ou
coletou nenhuma espécie.
Os bairros com maior

incidência de aparecimento de escorpiões são Vila
Pindorama, Vila Militar,
Parque Viana, Tupancy, Jardim São Luís, Jardim Belval
e Aldeia de Barueri.
“No ano passado, em
Alphaville, foram coletadas

| ESTR. YOJIRO TAKAOKA |
Muro de
contenção em
Aldeia da Serra
será reconstruído

| DESCONTOS |

Recentemente, o prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, fez uma vistoria na
Estr. Dr. Yojiro Takaoka,
em Aldeia da Serra, para a
construção de um muro de
contenção no local.
Segundo a prefeitura,
devido as obras de recapeamento viário, o muro de contenção, próximo ao residencial Morada das Nuvens, teve
sua estrutura comprometida
e caiu. “O objetivo é reconstruir o equipamento e deixá-lo mais resistente. Ainda
não há uma data de início e
término”, afirmou a gestão.

três amostras de escorpião
da espécie Tityus serrulatus.
Não foram coletadas amostras no ano de 2019”, apontou a prefeitura.
Prevenção
Em entrevista à repor-

tagem, Agnaldo Duarte,
Diretor do Serviço Regional
01 Região Metropolitana de
Grande São Paulo – SUCEN,
explicou que a melhor forma de afastar os escorpiões
das residências é manter
jardins e quintais limpos e

evitar acumulo de entulhos.
“É importante também
vedar frestas e buracos em
paredes, telar as janelas,
acondicionar o lixo domiciliar corretamente, principalmente à noite, pois
estes animais apresentam
hábitos noturnos. Também
deve-se eliminar suas fontes
de alimento, como baratas,
aranhas e outros insetos”,
afirmou.
Caso encontre algum
animal dentro de casa e não
consiga coletá-lo, poderá
exterminá-lo com chinelada ou pancada, sempre
com cuidado. “Encaminhe
o frasco com o animal vivo
ou morto para o controle de
Zoonoses ou Unidade Básica de Saúde ou avise o serviço da prefeitura”, destacou
Duarte. Em caso de acidente, a recomendação é levar a
pessoa imediatamente para
a unidade de saúde mais
próxima.

Shoppings da região já
oferecem liquidações de verão

DIVULGAÇÃO

Um relato de uma leitora
informando sobre uma possível infestação de escorpiões
em condomínios levou à reportagem a questionar as gestões de Barueri e Santana de
Parnaíba sobre as ocorrências.
Na primeira cidade, houve a coleta de 68 escorpiões
em 2020, segundo a gestão.
Já a Prefeitura de Santana de
Parnaíba não retornou até o
fechamento da edição.
Mas, é preciso ficar alerta. Com a época de calor e
chuva passa a ser mais comum o aparecimento de
escorpiões, segundo a Superintendência de Controle
de Endemias (SUCEN).
De acordo com a instituição, os tipos Tityus bahiensis e Tityus serrulatus
são os mais encontrados na
faixa Oeste da Região Metropolitana de São Paulo,
onde Barueri e Santana de
Parnaíba estão localizadas.
Segundo a Prefeitura
de Barueri, os escorpiões
encontrados no último ano
foram coletados pela Equi-

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

redacao@folhadealphaville.com.br

| SHOPPING TAMBORÉ. Descontos nas lojas do centro de
compras chegam a 50%

Os shoppings da região
iniciaram a temporada das
liquidações de verão. No
Shopping Tamboré (Av. Piracema 669), os descontos chegam até 50%. Além disso, até
o dia 31, terá a Liquida Verão,
com ofertas ainda maiores.
“Temos uma expectativa
positiva para esse momento, com shoppings tornando-se um local de passeios
em família”, disse Lidianne
Brandão, gerente de marketing do mall.
No Centro Comercial Alphaville, estabelecimentos já
estão com ofertas de até 50%.

Já no Alpha Square Mall (Av.
Sagitário 138), algumas lojas
estão com descontos que vão
de 5% a 50%.
Cuidados
Com o avanço da Covid-19, o Shopping Tamboré
higieniza os espaços com
água ozonizada e são aferidas as temperaturas.
O Centro Comercial Alphaville higieniza as áreas
comuns e materiais de contato. O Alpha Square Mall
disse que irá revisar o espaçamento para reforçar o
distanciamento social.
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cidade

| PANDEMIA | Nesta semana, Barueri ultrapassou o total de 11 mil ocorrências da doença. Em Parnaíba são 5.649

Assim como no estado, municípios
seguem com alta de casos da Covid-19
| ÓRGÃOS MUNICIPAIS |
Barueri cria
programa para
eliminar uso de papel

A Prefeitura de Barueri criou o programa
“Barueri Sem Papel”.
O objetivo é eliminar o
uso de papel em órgãos
municipais e na relação
da administração pública
com os cidadãos e trazer
mais agilidade, transparência e economia ao
município.

| SOLIDARIEDADE |
Rainha da Paz
promove a Rifa
Solidária

A Rainha da Paz, ONG
localizada em Santana
de Parnaíba, realiza
a Rifa Solidária, em
serão sorteados cinco
prêmios. Custa R$ 50
cada rifa e toda a venda
será revertida para os
projetos da entidade.
O sorteio acontece no
dia 10 de abril. Vendas
pelo telefone (11 – 41545060).

| MUDANÇA |
Iguatemi Alphaville
tem novo horário de
funcionamento

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Nesta quarta-feira (13),
o governador de São Paulo,
João Doria, anunciou que
irá antecipar a reclassificação das regiões do estado no
Plano São Paulo para sexta-feira (15). Anteriormente,
ela seria feita no dia 5 de
fevereiro.
O estado segue com a
tendência de alta nas contaminações pela Covid-19.
Segundo dados do governo,
a média móvel na quarta-feira (13) ficou acima de

Aumento pode
estar relacionado
à festas de
fim de ano
dez mil casos diários, com
taxa de óbitos acima de 200.
No estado, 66,3% dos leitos
já estão ocupados, enquanto a Grande São Paulo tem
67,7%. Especialistas acreditam que o aumento está
relacionado as festas de fim
de ano.
Em Barueri, nesta quarta-feira (13), último boletim
epidemiológico divulgado,
a cidade chegou a marca de

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

notas
rápidas.

| EM BARUERI. Até o dia 7, taxa de ocupação de leitos de UTI era de 29%. Na última semana era de 28,57%

11.129 casos confirmados da
Covid-19. No dia 6, o município tinha 10.886. A alta foi de
2,23%. Apesar disso, a prefeitura enfatizou que ainda não
percebeu um aumento nas
ocorrências por conta das
festividades em dezembro.
“Mas isso pode acontecer devido a desobediência
à orientação de não aglome-

ração. Todos os serviços de
saúde estão orientados e organizados para o atendimento de pacientes da Covid-19”,
apontou.
Em relação as internações, de acordo com o Censo
Hospitalar de 7 de janeiro,
a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 em
Barueri é de 29%, conside-

Vacinação contra a
Covid-19 em Barueri
acontecerá em seis polos

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

| NESTA SEXTA (15) |

Nesta sexta-feira (15),
às 21h30, o São Paulo/
Barueri enfrenta o
Osasco em busca de
uma nova vitória na
Superliga Feminina de
Voleibol. O jogo será no
Ginásio José Liberatti e,
por conta da pandemia
da Covid-19, não haverá
público.

Santana de Parnaíba
Em Santana de Parnaíba, nesta quarta-feira (13), o
município anotou um total
de 5.649 casos confirmados,
segundo dados oficiais da

prefeitura. No dia 6, eram
5.303, aumento de 6,52% de
uma semana para a outra.
A taxa de ocupação de
leitos para a Covid-19 no
Centro de Combate ao Coronavírus chegou a 55% nesta
quarta-feira (13). O número
é 5% maior do que o anunciado pela gestão na semana anterior.

| PLANO |

O Iguatemi Alphaville
(Al. Rio Negro 111) está
com um novo horário de
funcionamento. O centro de compras funciona
agora de segunda a
sábado, das 11h às 21h,
e domingos e feriados,
das 14h às 20h.

Time de vôlei
de Barueri enfrenta
o Osasco

rando os serviços públicos
e particulares. Na última semana, até o dia 2, essa taxa
era de 28,57%.

Em Barueri, carnês de IPTU começam a ser entregues em fevereiro
A partir da segunda quinzena de fevereiro, a Prefeitura de Barueri começa a entregar
os carnês de IPTU para pagamento do exercício 2021. A correção para este ano é de
3,2%, ou seja, o repasse da inflação de 2020. O contribuinte poderá parcelar em até
quatro vezes, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 35.

A Secretaria de Saúde
de Barueri realizou, na segunda-feira (11), uma reunião técnica para detalhar
a estratégia municipal para
a imunização contra o novo
coronavírus.
Seguindo o Plano Estadual de Imunização, a
1ª fase da vacinação irá
atender pessoas com 60
anos ou mais, trabalhadores da saúde, indígenas e
quilombolas. Em Barueri
esse público corresponde
a 37.251 pessoas.
Inicialmente, a cidade

terá seis polos de vacinação: Jardim Reginalice, Jardim Belval, Jardim Silveira,
Jardim Tupanci, Parque dos
Camargos e Parque Imperial. O secretário de Saúde,
Dionisio Alvarez Mateos
Filho, informou que outros
polos já estão engatilhados,
caso seja necessário.
Em Santana de Parnaíba, segundo apuração da
reportagem, a vacinação
acontecerá em todas as
UBSs, mas o município ainda não divulgou um plano
de vacinação.
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DIA 20 TEM NOVA MARATONA PARA
TREINAR A PROVA DO ENEM PELO OBJETIVO
O Objetivo aprova nas melhores universidades desde quando foi fundado,
em 1965. Naquela época, como curso
pré-vestibular para Medicina, logo no
primeiro ano de funcionamento sagrou-se um dos maiores da capital pelo
alto número de alunos com excelente
desempenho nos exames.
Daqueles dias até hoje, o sucesso nas aprovações é uma constante
esperada para uma instituição que faz
da Educação a própria vida de seus
dirigentes, coordenadores, professores
e demais colaboradores. Em 2020, para
ter uma ideia, foram mais de 74 mil
aprovações e 268 primeiros lugares;
nos dez anos de Enem, alunos do Objetivo figuram entre os primeiros colocados. É do Objetivo também o mérito
de, em anos consecutivos, ser o mais
bem avaliado pela população, segundo

pesquisa do Datafolha.
A Universidade Paulista – UNIP,
gigante que compõe o mesmo grupo
educacional do Objetivo, igualmente se
destaca em múltiplos aspectos, inclusive o da empregabilidade, tanto que,
pela 8ª vez seguida, tem a preferência
dos que contratam em todo o país, também segundo pesquisa da Folha de SP.
E é justamente com base neste universo de conhecimento, estudo e experiência administrativa e pedagógica
que o Objetivo apoia o evento E nem
diga que você não viu!. Com realização
da UNIP, trata-se de uma típica maratona de atividades on-line com foco
no maior vestibular do Brasil, o Enem.
É uma oportunidade imperdível para
que os vestibulandos fixem o conteúdo
aprendido e testem onde estão bem e
onde devem melhorar para garantirem

o sucesso.
A primeira edição aconteceu em 13
de janeiro, bem cedinho, logo às 7h, já
com o Simulado Aberto Enem On-Line,
que transcorreu durante todo o dia, até
a meia-noite, com muitas inscrições,
muitos acessos e resultados na hora.
Mas antes de iniciar o simulado
ou ao término dele, os praticantes
puderam assistir a inúmeras palestras,
conduzidas pelos mestres em aprovações do Objetivo. Sim, os mesmos mestres que têm participação nos números
de aprovações que o leitor acabou de
conferir.
Não conseguiu participar no dia
13? Não tem problema. Dia 20 tem
mais uma rodada desta maratona.

Inscreva-se pelo link
www.unip.br/eventos-unip/
enem-unipobjetivo/
e aproveite.

ACOMPANHE A SEGUIR A PROGRAMAÇÃO E NÃO
SE ESQUEÇA DE PARTICIPAR TAMBÉM DO SIMULADO
• Das 7 h 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, de forma a não perder o simulado
tampouco as demais atividades propostas. 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.

PROGRAMAÇÃO
SIMULADO ABERTO ENEM: das 7 h à meia-noite
ABERTURA DAS PALESTRAS: às 14 h
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 NA AGENDA! NO DIA 20 DE JANEIRO, ENCONTRO MARCADO COM A
UNIP E COM O OBJETIVO RUMO AO SUCESSO NO MAIOR VESTIBULAR DO PAÍS.
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Preço médio de venda
tem alta em Barueri
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Em 2020, o preço de venda de imóveis residenciais
fechou um alta. Segundo dados do índice FipeZap, que
acompanha o comportamento do valor médio de comercialização em 50 cidades, o
aumento foi de 3,67%, ante
variação positiva de 4,38%
esperada para o IPCA/IBGE
nesse período. Em São Paulo, a alta acumulada foi de
3,79%.
No último mês, o Índice registrou um avanço de
0,46% em dezembro, acelerando ligeiramente ante os
avanços de 0,42% (em outubro) e 0,45% (em novembro). Comparativamente, a
variação mensal foi inferior
ao comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mês
(+1,22%), segundo expecta-

No Brasil,
aumento do preço
de imóveis foi de
3,67% em 2020
tiva do último Boletim Focus
do Banco Central do Brasil.
A região também encerrou 2020 com aumento no
valor de venda de unidades
residenciais. De acordo com
o índice, a alta acumulada
no último ano foi de 5,61%.
Na variação mensal, a cidade registrou um acréscimo
de 0,01% em dezembro e
0,07% em novembro.
Preço médio
Baseado na amostra de
imóveis anunciados para
venda em 50 cidades, o
preço médio calculado em
dezembro de 2020 foi de R$
7.486/m², segundo o índice.
Em Barueri, o preço médio das unidades residenciais ficou abaixo da média
ponderada e chegou a R$
7.072/m ². A cidade ficou acima de Osasco, outro município da região, que atingiu o
valor médio de R$5.853/m².
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| UNIDADES RESIDENCIAIS | Segundo FipeZap, o valor médio em 2020 chegou a R$ 7.072/m²

| DEZEMBRO. Barueri registrou um acréscimo de
0,01% no preço dos imóveis

