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Prestes a entrar em fase mais restrita,
municípios têm alta de internações
Entra em vigor a partir de segunda-feira (15) no estado a fase emergencial do Plano SP, que prevê regras mais
rígidas para conter o avanço da Covid-19. Barueri e Santana de Parnaíba anotaram 679 óbitos até quarta-feira (10)
LOURIVALDO FIO/ SECOM BARUERI
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A partir de segunda-feira (15),
entra em vigor, no estado de São
Paulo, incluindo Barueri e Santana de Parnaíba, a chamada fase
emergencial do Plano SP. A etapa,
que segue até o dia 30 de março, foi
anunciada nesta quinta-feira (11)
pelo governo de São Paulo e prevê
regras mais rígidas para conter o
avanço da pandemia da Covid-19.
Segundo boletim epidemiológico
de Barueri desta quarta-feira (10),
o mais recente, o município anotou
14.736 infectados e 510 óbitos. Em
relação aos casos da Covid-19, a cidade registrou 7.539 ocorrências e 169
mortes nesta quarta-feira (10). PÁG. 8
| EM BARUERI. Nesta
quinta-feira (11), a
taxa de ocupação
de leitos de UTI para
Covid-19 na cidade
chegou a 94,3%;
à dir. Novas doses
da vacina contra a
doença devem chegar
nesta sexta-feira (12)

| PLANO SP |

O que abre e o que fecha
na fase emergencial PÁG. 8

| COVID-19 |

Autorizados, prefeitos
iniciam corrida pela
compra da vacina PÁG. 4
DIVULGAÇÃO/ SECOM BARUERI

| TECNOLOGIA |

Empresa de
Barueri prevê
investir R$ 150 mi
em provedores PÁG. 6

| CEO. Carlos Eduardo Sedeh é morador
da região

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

A Megatelecom, companhia com sede em Barueri, que
oferece serviços personalizados
em soluções de tecnologia e
telecomunicações B2B, irá
adquirir de 5 a 10 provedores
de internet de pequeno porte
até o 2º trimestre, com aporte
de até R$150 milhões.

| EM BREVE |

Depois da Av.
Andrômeda, Rio
Negro terá fiação
subterrânea PÁG. 9
Em breve, uma obra de aterramento dos fios de energia
elétrica começará na Alameda
Rio Negro com a Araguaia. A
Secretaria de Obras está com a
contratação concluída. A concessionária deu um prazo de
360 dias para a execução.
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GAUDÊNCIO
TORQUATO

Jornalista, é professor titular da USP
Twitter@gaudtorquato

Ainda mais
emergencial
A partir de segunda-feira
(15), entra em vigor, em todo o
estado de São Paulo, incluindo
Barueri e Santana de Parnaíba, a chamada fase emergencial do Plano SP. Esta etapa,
que segue até o dia 30 de março, foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo governo de
São Paulo e prevê regras mais
rígidas para conter o avanço da
pandemia da Covid-19.
Segundo o governo, nesta
quinta-feira (11), 53 municípios
com 100% de taxa de ocupação
de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) para Covid-19 e
na quarta (10), a média diária de
mortes foi de 313 óbitos.
Na região, a situação também
é alarmante, Barueri e Santana
de Parnaíba vivem o aumento no
número de internações.
Com a mudança para a fase
emergencial, o governo de São

Os oportunistas
Paulo aumentou as restrições
em 14 atividades.
Entre as ações, está suspensa a realização de cultos, missas
e outras atividades religiosas
coletivas, além de eventos esportivos. Lojas de material de
construção não poderão abrir,
atividades administrativas não
essenciais deverão ser feitas via
teletrabalho, uso de parques e
praias em todo o estado ficará
proibido e comércios e restaurantes não poderão operar com
serviço de retirada presencial,
apenas delivery (24h) ou drive-thru (das 5h às 20h).
Foi estabelecido ainda um toque de recolher, das 20h às 5h. O
governo do estado declarou que
haverá intensificação da fiscalização, mas não é uma proibição.
Mais do que nunca, é hora
do autocuidado. Só assim vamos superar esse vírus!

“A política do lockdown adotada
no passado, o isolamento
ou confinamento, visava tão
somente dar tempo para que
hospitais fossem aparelhados
com leitos de UTI [unidades de
terapia intensiva] e respiradores.
O governo federal não
poupou esforços, não
economizou recursos
para atender todos
estados e
municípios”, presidente
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Jair Bolsonaro em cerimônia nesta quarta-feira (10)

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

Crise, no ideograma japonês, tem
o mesmo significado de oportunidade.
Donde se extrai a ideia de que as crises
deveriam abrir novos caminhos, oferecer soluções criativas aos problemas.
Esta tem sido a lição de empreendedores, perfis de visão sobre os afazeres do
cotidiano, principalmente no que se refere ao mundo dos negócios. Entre nós,
é bastante propalado o ditado “fazer
do limão uma limonada”, transformar
o que é negativo em positivo, sair da
tempestade para a bonança.
Para muitos povos, o preceito
funciona bem, graças a uma cultura
forjada em experiências sofridas,
tempos amargos, carências monumentais, para as quais se criaram respostas e alternativas, muitas exigindo
sacrifícios e mudança em estilos de
vida. Conta-se, por exemplo, que o
japonês, de tanto padecer as agruras
de guerras, não costuma deixar sobras
no prato. Um último grão de arroz na
bacia é agarrado com vontade e gosto
pelos dois pauzinhos manejados com
mestria. Os anglo-saxões também
aprendem a não desperdiçar tempo.
E a responder sim ou não, em atendimento a uma equação que não permite
dar uma resposta sem responder.
Já o talvez, mais ou menos, quem
sabe, se encaixam bem em nossa
cultura, onde a exatidão não passa
pelo teste, a concisão costuma seguir
veredas sinuosas, de curvas e buracos.
Em Petrolina, até hoje, não se encontrou uma gota de petróleo e a venerada
Bahia de Todos os Santos, sob o olhar
complacente de Jorge Amado, tem mais
jeito de baia de todos os pecados. O senhor é católico”? “Sim, mas não vou à
missa aos domingos”. “Quantas horas
o senhor trabalha por semana?”. “Mais
ou menos umas 40 horas”.
A flexibilidade é um traço do nosso
caráter, aliás, um valor positivo, mas
usado para “amaciar” situações. Do
trabalho duro muitos fogem. É comum
se ouvir: “hoje, trabalhei demais; estou
arrebentado”. Nosso DNA é cultivado
na festa, no divertimento. O gordo
Ascenso Ferreira, poeta pernambucano, parodiava: “Hora de comer –
comer. Hora de dormir- dormir. Hora
de vadiar – vadiar. Hora de trabalhar?
Pernas pro ar que ninguém é de ferro”.
O chiste corre solto. Vejam o discurso
do brigadeiro Eduardo Gomes, no largo
da Carioca, em seu primeiro comício
da campanha presidencial de 1946.
“Brasileiros, precisamos trabalhar”.

Do meio do povão, uma voz gritou:
“Ih, começou a perseguição”. Bagunça
geral no comício.
O fato é que a flexibilidade e a
expressão jocosa impregnam a índole
brasileira, conforme nos ensina um
analista de nossa alma, Roberto
DaMatta. Não por acaso, nesse momento de pico da pandemia, com ondas
que matam milhares de brasileiros de
todas as idades, ainda se criam piadas
envolvendo protagonistas diversos, a
partir dos governantes. Alguns ganham
apelidos e trocadilhos infames e
risíveis. Como uma gente que aprecia
tanto a galhofa pode tomar atitudes
racionais, sérias, adotar comportamentos condizentes com a gravidade desse
momento?
Esclareçamos. A comunidade
nacional costuma entrar no terreno
da expressão desrespeitosa quando se
sente ludibriada. Mas essa corrente é
alimentada por um grupo que invade
as redes sociais para exacerbar o comportamento social. Motivam leitores
e ouvintes a privilegiar o impropério.
Mais: os protagonistas políticos se
aproveitam do clima para cantar
hosanas e adornar seu ego, ampliando a visibilidade, emitindo opiniões
estapafúrdias, enfim, tentando compor
uma identidade que não possuem.
Alguns são capazes de mudar de
visão quando convidados a aparecer
em programas de rádio e TV, de alta
audiência. Participam de debates para
aparecer, dar recados ao eleitor, pronunciando-se a favor ou contra, porém
sempre com o sentido de fazer marketing. A polarização de ideias não se
ampara em bases racionais, mas emotivas, frouxas, com carimbo populista. O
representante quer ser popular.
Esse vício joga os políticos no
lodaçal do oportunismo. Nesse ponto,
voltemos ao início do texto. Não se
faz da crise um exercício de busca de
oportunidades, mas uma chance para
oportunistas marcarem seus nomes
na história. Esquecem, porém, que
exibem na testa a marca de medíocres,
figuras de baixa expressão, mercadores
de benefícios e recompensas. A dignidade não os conhece.
Do escritor argentino José Ingenieros, em O Homem Medíocre: “Ser digno
significa não pedir o que se merece:
nem aceitar o imerecido. Enquanto os
servis sobem, por entre as malhas do
favoritismo, os austeros ascendem pela
escadaria das suas virtudes”.
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| BARUERI | O prefeito de Barueri, Furlan já solicitou a aquisição de 150 mil doses para a cidade

Autorizados, prefeitos iniciam
corrida pela compra da vacina
| VEREANÇA |
Silvinho Peccioli
Filho pede
suspensão
imediata de
retorno às aulas

GLÁUCIA ARBOLEYA

Na quarta-feira (10), o
presidente Jair Bolsonaro
sancionou o Projeto de Lei
534/2021, que dispõe sobre
a compra de vacinas pelos
Estados, Municípios e empresas.
A autorização vem ao
encontro da vontade dos prefeitos da Região Oeste Metropolitana, que já haviam
acenado com a intenção de
compra das doses por meio
dos consórcios do Cioeste
(Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) e da Frente
Nacional dos Prefeitos.
A Prefeitura de Barueri
deu a largada e já solicitou
150 mil doses da vacina
Sputnik V, da Rússia. A
eficácia do imunizante é
de 91%, segundo estudos.
“Queremos manter o agendamento da imunização
para conter aglomerações”,
informou a gestão.
Furlan disse que cada
vez mais fica preocupante
a situação na cidade e está
fazendo o possível para salvar vidas. “Criamos mais 20

AGÊNCIA BRASIL

redacao@folhadealphaville.com.br

| SOLICITAÇÃO. Barueri quer comprar dose produzida pela Rússia, com eficácia acima de 90%

leitos de UTI e 30 leitos de
enfermaria, vamos tomar
todas as medidas restritivas
adotadas pelo estado, enquanto a vacina não chega
para o maior número de baruerienses”, disse Furlan.
O gestor de Itapevi, Igor
Soares (PODE), que é interlocutor do Cioeste com a Pfizer,

Gestores tentam
agilizar compra
por consórcios

disse que aguarda o posicionamento da empresa
em relação às negociações
com os municípios, “uma
vez que a própria Pfizer deixou claro que a prioridade é
uma negociação direta com
o Governo Federal”.
Rogério Franco (PSD),
prefeito de Cotia, ressaltou
que assim que os laboratórios começarem a comercializar doses diretamente
para estados e municípios,
vai comprar 250 mil doses

| PRIORIDADES |

da vacina que tenham eficácia comprovada contra o
novo coronavírus.
Em Osasco, Rogério Lins
(PODE) prevê a compra de
400 mil doses. A cidade pretende adquirir doses da vacinas de Oxford, da Pfizer e da
Johnson & Johnson.
O prefeito de Santana
de Parnaíba, Marcos Tonho
(PSDB), confirmou a intenção de compras por meio do
Cioeste e também do Consórcio organizado pela FNP.

Na quinta-feira (11),
após as novas restrições do
Plano SP anunciadas pelo
governador João Doria, a
Prefeitura de Santana de
Parnaíba divulgou nota
para comunicar a suspensão de aulas presenciais.
Antes disso, o vereador
de Santana de Parnaíba, Silvinho Peccioli Filho (PSD),
fez uma indicação ao prefeito Marcos Tonho (PSDB)
solicitando a suspensão
imediata de retorno das aulas presenciais na cidade.
Em conjunto, o parlamentar protocolou um
Projeto de Lei pedindo para
inserir a categoria de professores e auxiliares no grupo
prioritário para vacinação
contra Covid-19. Silvinho
justificou o pedido com base
nos dados epidemiológicos
e grave situação nacional.

| REGIÃO |

Força-tarefa na saúde marca Em fase restritiva,
Câmaras suspendem
três meses das gestões
Os prefeitos completam, em breve, três meses
à frente do mandato. O periodo foi marcado por uma
força-tarefa para melhorar
os equipamentos existentes, principalmente, pelo
enfrentamento à Covid-19,
que mereceu atenção especial para adaptação da estrutura e atendimento aos
munícipes. Os dados foram
levantados pela reportagem
junto aos Diários Oficiais
dos municípios.
Em Barueri, que tem à
frente o prefeito Rubens Furlan (PSDB), foram adquiridas
novas câmaras de frio para

armazenar vacinas, além de
catéteres nasais, equipamento primordial para pacientes
de Covid-19 com dificuldade
de respiração.
O gestor de Santana de
Parnaíba, Marcos Tonho
(PSDB), entregou 20 ambulâncias e implantou o programa “Farmácia Todo Dia”
para a retirada de medicamentos, que funciona no recém-inaugurado Complexo
da Saúde.
A área de educação
também ganhou atenção
especial dos gestores. Furlan comprou mais 4.400
chromebooks para as esco-

las municipais, instituiu o
Centro de referência pela 1ª
Infância na Educação, entre
outras medidas.
Os cursos de qualificação, diante do cenário de
crise da economia, também foi uma das alternativas escolhidas pelo gestor.
Furlan abriu inscrições
para capacitações.
Já Tonho implantou o
Programa Cidadão do Futuro para jovens a partir de
14 anos. O prefeito concentrou seus esforços ainda em
inaugurar obras do governo
anterior, como a ponte sobre
o Tietê.

sessões ao público
Apesar do governador
João Doria (PSDB) ter anunciado na quinta-feira (11)
medidas mais restritivas,
por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Câmara de Barueri
manterá as sessões presenciais para os vereadores.
Porém, a Casa ficará fechada para atendimento
ao público, que também
não poderá participar das
plenárias.
De acordo com o presidente, Toninho Furlan
(PDT), todos os protocolos

de segurança para prevenção da doença serão
tomados. Os funcionários
trabalharão em regime de
rodízio home office.
Já a presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Sabrina Colela (Avante), informou que manterá
suspensa a atividade legislativa até o próximo dia
31 de março, incluindo as
sessões. Os trabalhos serão
realizados de forma remota. Nesta semana, não houve sessões em nenhuma
das duas Câmaras.

notas
rápidas.

| RODOVIAS |
Aprovado projeto
que prevê pedágio
proporcional

O Senado aprovou
na quarta-feira (10) o
projeto que prevê o pagamento de pedágio em
rodovias proporcional
à distância percorrida
pelo motorista. Atualmente, os pedágios
cobram valor fixo por
veículo conforme a
categoria. Com a aprovação, o projeto seguirá
para a Câmara dos Deputados. Pelo texto, se
não for possível implementar o novo sistema
em determinado trecho,
usuários frequentes da
rodovia terão direito
a um benefício, o de
desconto no valor de
impostos municipais.

| BARUERI |
Prefeito publicará
decreto sobre
funcionamento de
atividades

O prefeito de Barueri,
Rubens Furlan (PSDB),
publicará nesta sexta-feira (12), um decreto
para especificar as
restrições e orientações em relação às
novas determinações
estaduais contra a Covid-19. De acordo com
orientação do Estado,
as prefeituras devem
restringir horários de
entrada e saída das
atividades essenciais
para evitar a aglomeração de pessoas no
transporte público.

| COVID-19 |
Governadores
defendem pacto
entre os 3 poderes

Governadores de diversos estados, inclusive
João Doria, divulgaram
um comunicado na
quarta-feira (10) em
que defendem um
pacto nacional entre
os três poderes da República e entre União,
estados e municípios
contra a pandemia de
Covid-19. Os governados pedem ainda
medidas federais para
agilizar o Plano Nacional de Imunização.
João Doria cita, com
frquência, a falta de
planejamento federal.
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| EXPANSÃO | Megatelecom oferece serviços personalizados em tecnologia. Portfólio conta com 1,2 mil clientes

Empresa de Barueri prevê investir
R$150 mi em provedores de internet
Projeto é
idealizado para
clientes de
Alphaville

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

| PESQUISA |

Taxa média
de desemprego
é recorde em
20 estados
A taxa de desocupação no país foi recorde em
20 das 27 Unidades da Federação no ano de 2020.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgados na
quarta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
No total do Brasil, a
taxa média anual subiu de
11,9% em 2019 para 13,5%
em 2020, a maior da série
iniciada em 2012.
No Estado de São Paulo,
a taxa média de desemprego cresceu de 12 5% em 2019
para um auge de 13,9% no
ano passado.

no que diz respeito ao atendimento de pessoas físicas.
Por isso, estamos iniciando
um projeto nesse sentido. Já
começamos a oferecer serviço de conexão à internet
em prédios de Alphaville e
região, por meio da nossa
empresa FIRY. A intenção é
proporcionar qualidade, velocidade e baixa latência”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Megatelecom, companhia com sede em Barueri,
que oferece serviços personalizados em soluções de
tecnologia e telecomunicações B2B, irá adquirir de 5
a 10 provedores de internet
de pequeno porte até o 2º
trimestre, com aporte de até
R$ 150 milhões.
O CEO Carlos Eduardo
Sedeh , que é morador da
região, conta que conseguiu crescer mesmo diante
da crise econômica causada pela pandemia devido
ao seu investimento prévio
em tecnologia. “Há cerca
de cinco anos, percebemos
que a Transformação Digital seria um caminho sem
volta. E quando a mudança
na dinâmica dos negócios,
devido à crise causada pela
COVID-19, acelerou a necessidade de implantação desses projetos, estávamos preparados para ser o parceiro
ideal na jornada digital que
das empresas”, falou.

| GESTOR. Carlos Eduardo Sedeh, morador da região, é o CEO da Companhia

No ano de 2020, a receita
da empresa aumentou em
20%. E no 2º, 3º e 4º trimestre de do ano citado, as so-

luções de TI representaram
60% das novas vendas;
serviços de voz e dados ficaram nos 40% – antes da

pandemia esse último número era de 80%. As novas
aquisições visam, principalmente, a futura atuação da

companhia na prestação de
serviços para novos mercados. “Enxergamos uma carência no mercado regional,

|REEMBOLSO |

Por conta da pandemia, iFood
reduz taxas de 200 mil restaurantes
Diante do grave cenário
econômico e sanitário que
enfrenta o país, por conta
do agravamento da pandemia, o iFood, empresa com
sede em Osasco, anunciou
novas medidas para apoiar
os restaurantes parceiros.
Entre as novidades, menores taxas, manutenção de
fluxo de caixa e ampliação
do acesso a crédito.
Redução de taxas
Todos os restaurantes
que atuam na plataforma
terão suas taxas temporariamente reduzidas de 23%
para 18% para quem opera

| PLATAFORMA. Nova medida valerá até 31 de março

via entrega iFood (com logística da plataforma) e de
12% para 11% para os estabelecimentos que comercia-

lizam no marketplace, ou
seja, com entrega própria.
As reduções, que tiveram
início na quinta-feira (11),

serão automáticas e se estendem até o fim do mês de
março. Segundo a empresa, este benefício será em
formato de reembolso, isso
quer dizer que as taxas serão lançadas sem desconto,
mas a diferença doada pelo
fundo voltará para o restaurante nos mesmos lançamentos do pedido.
Esta doação em formato
de reembolso ocorre na frequência dos repasses iFood
para o parceiro. O restaurante pode verificar o valor
total na sua fatura, na aba
“Financeiro”. Informações
pelo site www.institucionalifood.com.br.

Carteira de clientes
Atualmente, a empresa
tem em seu portfólio 1,2 mil
clientes corporativos de médio e grande porte, e, com as
novas aquisições, passará a
atuar também com a prestação de serviços a micro e
pequenas empresas. “Nossa
intenção é incorporar empresas, em São Paulo e no
interior, que disponham de
produtos que possam agregar ao nosso portfólio”, explica o CEO Carlos Sedeh.
notas
rápidas.

| MARÇO |
Índice de confiança
do empresário tem
queda

Índice de Confiança do
Empresário Industrial
(ICEI) anotou uma
queda de 5,1 pontos em
março deste ano, quando
atingiu 54,4 pontos,
informou a Confederação
Nacional da Indústria.

| CRÉDITO |
Taxas de juros
sobem pelo 3º mês

As taxas de juros das
operações de crédito
para pessoas físicas voltaram a subir em fevereiro, segundo a Associação
Nacional dos Executivos
de Finanças Administração e Contabilidade. A
taxa passou de 5,61% ao
mês para 5,67%.
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| PANDEMIA | Em dez dias, Barueri registrou um aumento de mais de 50% na taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

Prestes a entrar em fase mais restrita,
municípios têm alta nas internações
| EM FEVEREIRO |
Barueri e
Parnaíba
registram
aumento no preço
do etanol acima
da média do país

BEATRIZ BONONI

A partir de segunda-feira (15), entra em vigor, em
todo o estado de São Paulo,
incluindo Barueri e Santana de Parnaíba, a chamada
fase emergencial do Plano
SP. Esta etapa, que segue até
o dia 30 de março, foi anunciada nesta quinta-feira (11)
pelo governo de São Paulo
e prevê regras mais rígidas
para conter o avanço da
pandemia da Covid-19.
Segundo o governo,
nesta quinta-feira (11), 53
municípios estavam com
100% de taxa de ocupação
de leitos de Unidade de Te-

Na quarta (10),
Barueri chegou
a 14.736 casos
e Parnaíba, 7.539
rapia Intensiva (UTI) para
Covid-19 e na quarta (10), a
média diária de mortes foi
de 313 óbitos.
Na região, a situação
também é alarmante. Em
Barueri, nesta quinta (11),
a prefeitura informou que
a taxa de ocupação de
leitos de UTI destinados à
Covid-19 chegou a 94,3%

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

| ALERTA. Nesta quinta-feira (11), Barueri atingiu 94,3% de ocupação em leitos de UTI e 100% de enfermaria

e de enfermaria 100%. No
dia 1° de março, a taxa foi
de 43,5% e 60,6%, respectivamente.
“Estamos aumentando
20 vagas em UTI e 30 de enfermaria”, disse o prefeito
Rubens Furlan.
Segundo boletim epidemiológico desta quarta-feira
(10), o mais recente, o município anotou 14.736 infectados e 510 óbitos.
Em Santana de Parnaí-

ba, de acordo com a gestão,
até terça-feira (9), o município tinha 40% dos leitos
de UTI ocupados e 20% de
enfermaria.
Em relação aos casos da
Covid-19, a cidade registrou
7.539 ocorrências e 169 mortes nesta quarta-feira (10).
Fase emergencial
Com a mudança para a
fase emergencial, o governo
de São Paulo aumentou as

| CONTRA A COVID-19 |

Barueri deve retomar a vacinação de
idosos acima de 75 anos na sexta (12)
A Prefeitura de Barueri
deve receber novas doses
de vacinas contra a Covid-19
nesta sexta-feira (12) e assim
retomar a imunização de
idosos acima de 75 anos. A
vacinação foi interrompida
na quarta-feira (10).
De acordo com a gestão,
a previsão é que sejam entregues 1.900 doses. “Mas
essa quantidade pode mu-

dar, tanto para mais como
para menos”, explicou a
administração municipal.
Para a imunização, Barueri conta com seis polos
de vacinação localizados
em pontos estratégicos
para facilitar a locomoção
do público-alvo. É possível conferir os endereços
no site da prefeitura (barueri.sp.gov.br).

Já Santana de Parnaíba
está imunizando pessoas
acima de 77 anos e informou, em vídeo publicado
nas redes sociais, que assim que receber mais doses da vacina pelo governo
estadual e federal iniciará
a imunização da próxima
faixa etária. “A data será divulgada em nossos canais
oficiais”.

restrições em 14 atividades.
Entre as ações, está
suspensa a realização de
cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas,
além de eventos esportivos.
Lojas de material de
construção não poderão
abrir, atividades administrativas não essenciais deverão
ser feitas via teletrabalho,
uso de parques e praias em
ficará proibido e comércios
e restaurantes não pode-

rão operar com serviço de
retirada presencial, apenas
delivery (24h) ou drive-thru
(das 5h às 20h).
Foi estabelecido ainda
um toque de recolher, das
20h às 5h.O governo do estado declarou que haverá intensificação da fiscalização,
mas não é uma proibição.
Confira mais detalhes da
fase emergencial no site da
Folha de Alphaville (folhadealphaville.com.br).

Segundo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), em fevereiro, o preço da gasolina
apresentou um aumento de
5,93% no país em comparação a janeiro. O combustível foi vendido no segundo
mês do ano a R$5,102. O
preço médio do etanol subiu
3,16% em relação a janeiro,
e foi encontrado a R$ 3,898
nas bombas.
Em Barueri, no segundo
mês do ano, o preço médio
da gasolina foi de R$ 4,714
e em janeiro R$ 4,443, alta
de 6,09%. Em relação ao
etanol, em fevereiro era de
R$ 3,259, ante R$ 3,122 no
primeiro mês do ano, aumento de 4,38%.
Já em Santana de Parnaíba, o valor médio encontrado
da gasolina no mês dois foi
de R$ 5,055, contra R$4,823
em janeiro, crescimento de
4,81%. O preço médio do
etanol passou de R$ 3,175 no
mês um para R$ 3,333 no mês
dois, alta de 4,97%.
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| LEVANTAMENTO | Segundo Fundação Seade, municípios tiveram alta de 18,55% e 16,09%, respectivamente, em relação a 2019

Em 2020, mortalidade em Barueri e
Parnaíba foi maior do que no estado
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Doze por cento. Em 2020,
este foi o percentual de aumento da mortalidade da população residente no Estado
de São Paulo em relação a
2019. Foi o que revelou um estudo divulgado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) nesta
quarta-feira (10). Entre 2018
e 2019, o volume de mortes
teve uma alta de 1,8%. As cidades da região seguiram a
mesma tendência.
Segundo levantamento,
no ano passado, o estado
chegou a um total de 339,9
mil mortes. Isso significa que
2020 anotou 36,8 mil mortes
a mais do que em 2019. Entre
as mulheres, o número total
de óbitos aumentou 10% e,
entre os homens, 14%.
De acordo com o Seade,
a pandemia da Covid-19 foi
decisiva no aumento das
mortes a partir de março
de 2020. “Embora todos os
meses a partir de março tenham apresentado aumentos nos totais de óbitos em
relação a 2019, vale destacar
os meses de maio e agosto,
cujo acréscimo foi superior
a 20%, registrando mais de

Segundo Seade,
pandemia da
Covid-19 foi decisiva
no aumento das
mortes a partir
de março

Mortalidade nos
municípios
615

714

Santana de Parnaíba
MORTES

32 mil mor tes
em cada mês”,
pontuou.
A fundação
produz estatísticas de mortalidade
a partir de registros
de óbitos enviados mensalmente pelos Cartórios
de Registro Civil de todos
os municípios paulistas.
Barueri e Parnaíba
Barueri e Santana de
Parnaíba ultrapassaram a
tendência do estado. Segundo dados levantados
pela reportagem na plataforma do Seade, no primeiro município citado, a mortalidade da população teve
um aumento de 18,55%,
sendo 2.371 mortes em 2020,

2.000

2.371

Barueri

MORTES

ante 2.000 em 2019. No ano
passado, o mês de maio foi
o que anotou o maior número, totalizando 259 óbitos.
Já Parnaíba, em 2020,
714 pessoas morreram no
município, enquanto, em
2019, foram 615. O aumento foi de 16,09% de um ano
para o outro. O mês com o
maior registro de número
de óbitos no último ano foi
junho, com 94 ocorrências.

2019

2020

FONTE: FUNDAÇÃO SEADE
ARTE: FOLHA DE ALPHAVILLE/AGÊNCIA IMPACTO

| É LEI |
Barueri proíbe uso
de fogos de artifício
com estouro
Recentemente, o prefeito de
Barueri, Rubens Furlan, sancionou lei de autoria do vereador
Wilson Zuffa, que proíbe o uso
de fogos de artifícios e artefatos
pirotécnicos com estouro e que
causem poluição sonora.
Segundo documento publicado no Diário Oficial de sábado (6), fogos que provocam
ruídos de baixa intensidade,
sendo abaixo de 70 db em período diurno, abaixo de 60 db
em período noturno e abaixo
de 45 db, a partir das 0h00, excluem-se a esse decreto.
Em caso de descumprimento será aplicada multa de 1.000
UFIB’s à instituição responsável
pelo espetáculo pirotécnico e 100
UFIB’s para pessoa física.
“Essa lei nos deixa muito
felizes. Os animais têm a audição muito mais apurada. Já
resgatamos muitos que acabaram fugindo em época de ano
novo, pós-finais de campeonatos por conta de fogos. Muitos
acabam até se envolvendo em
acidentes”, destacou Ana Luisa Carboni, presidente da ONG
SOS Pet Alpha.

| ENERGIA ELÉTRICA |

Em breve, uma obra de
aterramento dos fios de
energia elétrica começará
na Alameda Rio Negro com
a Araguaia. Foi o que informou a Prefeitura de Barueri à reportagem da Folha
de Alphaville.
“A Secretaria de Obras
está com a contratação
concluída. A concessionária deu um prazo de 360
dias para a execução, porém o corpo técnico da secretaria está atuando fortemente para agilizar esses
serviços”, destacou.
A Rua Santa Úrsula, pró-

xima ao Centro de Diagnósticos, também terá a fiação
aterrada. Já a rua que fica
em frente ao novo teatro
municipal de Barueri também está em processo para
receber os serviços.
“Sobre essa última, a
Secretaria de Obras está no
processo junto com a empresa Enel para viabilizar
essas obras”, explicou.
Av. Andrômeda
Em fevereiro deste ano,
foi finalizado o serviço de
aterramento dos fios na Avenida Andrômeda, desde a

Avenida Alphaville até a Dr.
Dib Sauaia Neto.
“O Boulevard de Barueri, no centro, recebeu
alguns dos serviços de fiação subterrânea. No Parque Imperial, no alto da
Rua Chico Mendes no novo
viaduto, também foi feito
o serviço de rebaixamento de fios. A Rua da Prata
também recebeu as obras
em pequenos trechos”.
O projeto de conversão
da rede elétrica foi anunciado pela Prefeitura de Barueri há um ano, com decreto
publicado no Diário Oficial.

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Alameda Rio Negro
terá fiação subterrânea

Mesmo na fase vermelha, postos da Pró-Sangue seguem abertos
Mesmo com o estado na fase vermelha do Plano SP, que só permite o funcionamento
de serviços essenciais, os postos da Fundação Pró-Sangue seguem abertos e precisando
de doações. Em Barueri, a unidade da fundação fica na Rua Ângela Mirella, 354. Para
doar, é necessário fazer agendamento online pelo site (prosangue.sp.gov.br).
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Secovi-SP aconselha bom
senso na fase vermelha
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Por conta do avanço da
pandemia da Covid-19, todo
o estado de São Paulo está na
fase vermelha do Plano SP,
em que só serviços essenciais
podem funcionar. Segundo o
Secovi-SP, condomínios devem agir com bom senso para
atender as recomendações.
“A nossa recomendação é
que sejam implantadas medidas que atendam os protocolos sanitários e de segurança
com a limitação de circulação
das pessoas para evitar aglomerações”, destacou Moira
de Toledo, diretora executiva
da vice-presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Secovi-SP.

“O condomínio
está inserido
no contexto da
cidade”
O sindicato indica que,
locais que podem gerar aglomeração de pessoas, como
salões de festas, sejam utilizados de maneira restrita
a uma família que reside
na mesma unidade por vez
e sem a presença de outros
convidados.
“O condomínio, ainda
que seja propriedade privada, está inserido no contexto
da cidade. Assim, é importante que o síndico, enquanto
seu gestor, reforce as medidas
de higienização, distanciamento social e uso de máscaras”, apontou Moira.
Assembleias
Em relação as assembleias, segundo a diretora do
Secovi-SP, a recomendação
é para o cancelamento das
presencias para que sejam
realizadas remotamente.
“Sabemos que o primeiro trimestre do ano é um período
importante para prestação de
contas, previsão orçamentária e, eventualmente, eleição
de síndico e do corpo diretivo”, afirmou.

ALEXEYZHILKIN/FREEPIK

| EM CONDOMÍNIOS | Indicação é que sejam implantadas medidas que atendam os protocolos

| PROTOCOLOS. Segundo Secovi, é preciso
reforçar medidas de higiene e distanciamento

