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Barueri prepara ambulatório
para atendimento pós-Covid-19

O secretário de Saúde, Dionisio Alvarez, disse à reportagem que Barueri terá em breve um espaço na UBS do
Jardim Tupan, com uma equipe multiprofissional, para atendimento de pacientes com sequelas da Covid-19. PÁG. 12
| PÓS-ELEIÇÃO |

Rubens Furlan antecipa
cenário de 2022 e critica
deputados que ‘somem’

PÁG. 6

Na terça-feira (27), o prefeito
de Barueri, Rubens Furlan, visitou
as obras do Hospital Regional e
criticou os deputados que recebe-

ram votos na cidade e nada fizeram pelo município. “Se não é o
Marco Vinholi e a deputada Bruna
Furlan, a luta seria em vão”.

| DÉCADA |

BENJAMIN SEPULVIDA

Produção de
lixo orgânico
cresceu 21% em
asdas dasda das
dasd as asd asd
Barueri PÁG. 10

| ATENDIMENTO. Rede de saúde já oferece assistência para pacientes pós-Covid, com serviço de pneumologista

Barueri terá um ambulatório
com uma equipe multiprofissional
para atendimento de pacientes
com sequelas pós-Covid-19. Foi o
que informou o secretário de Saúde
da cidade Dionisio Alvarez com exclusividade à reportagem da Folha

de Alphaville. Segundo ele, o local
ficará alocado na Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Jardim Tupan.
O espaço terá fisioterapeuta,
médico clínico, cardiologista,
neurologista e pneumologista.
Segundo a prefeitura, a cidade

| LEVANTAMENTO |

| BARUERI |

Estudo põe
Barueri em 1o
lugar na geração
de empregos no
setor criativo PÁG. 8

Morte de
grávidas pela
Covid-19
registram
aumento PÁG. 14

| LAZER |

anotou um aumento no número
de pessoas que apresentaram sequelas após se curar da Covid-19.
De acordo com a gestão, houve
uma alta de 300% das queixas em
março em comparação ao mês de
fevereiro.

| 9 DE MAIO |

Com reabertura, shoppings
preparam ações para
o Dia das Mães PÁGS. 10 E 12

Parque Linear de
Barueri está em fase
avançada das obras

Conheça as promoções que os malls
disponibilizaram para o Dia das Mães.
Nosso especial traz histórias inspiradoras.

PÁG. 12
FLORINDA SAAD WICKBOLD
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CEO do IWG, grupo detentor das
marcas Regus e Spaces no Brasil

Um olhar para os
pacientes pós-Covid-19
Quem já passou pela terrível experiência de ter sido
contaminado pelo novo coronavírus sabe que as sequelas
podem demorar algum tempo a
desaparecerem.
Em estudos, até 80% dos
recuperados sentem ao menos
um sintoma até quatro meses
depois do fim da infecção.
Casos graves da doença, que
exigiram internação e UTI, tendem a abalar mais o organismo
no longo prazo.
De acordo com médicos e
cientistas, a conhecida síndrome pós-Covid já atinge mais de
1,4 milhões de brasileiros. Entre
os sintomas estão falta de ar, fadiga, dificuldade de raciocínio,
infarto, depressão, perda de memória, diarréia crônica, perda
de cabelo, entre outros.
De olho nesse público, Barueri terá um ambulatório com
uma equipe multiprofissional

O anywhere office veio pra ficar?

para atendimento de pacientes
com sequelas pós-Covid-19. Foi
o que informou o secretário de
Saúde da cidade Dionisio Alvarez com exclusividade à reportagem da Folha de Alphaville. Segundo ele, o local ficará
alocado na Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Jardim Tupan.
O secretário explicou que o
espaço contará com fisioterapeuta, médico clínico, cardiologista,
neurologista, pneumologista.
Segundo a prefeitura, a cidade anotou um aumento no número de pessoas que apresentaram
sequelas após se curar da Covid-19. Considerando amostra do
monitoramento realizado pelas
UBSs entre fevereiro a 23 de abril
deste ano, houve uma alta de
300% das queixas em março em
comparação ao mês de fevereiro.
O número é alto e esse público merece um acompanhamento adequado.
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“Tomei escondido porque era
a orientação, mas vazou. Não
tenho vergonha, não. Eu tomei e
vou ser sincero. Como qualquer
ser humano eu quero viver. E
se a ciência e a medicina estão
dizendo que é a vacina,
quem sou eu pra me
contrapor?”, ministro da
Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, sobre
ter tomado a vacina contra a Covid-19

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

Adaptar, transformar e ressignificar. Essas foram as três palavras
que guiaram e continuam pautando
os processos profissionais e interpessoais com a chegada e estabelecimento da quarentena. O distanciamento social foi responsável por
acelerar processos que já estavam em
evolução. O trabalho à distância foi
colocado em prática mostrando que
é, sim, uma opção possível na maioria dos casos, podendo transformar
até mesmo as salas de estar em salas
de reunião.
Essa movimentação era uma
tendência de mercado antes mesmo do atual cenário, como mostra
uma pesquisa realizada pelo IWG
(International Workspace Group) –
líder global no setor de espaços de
trabalho flexíveis. Na mostra, cerca
de 50% dos funcionários do mundo
todo já trabalhavam fora da sede
principal dos escritórios por pelo
menos 2,5 dias por semana, sendo em
business lounges, escritórios remotos
ou em casa.
Apesar da comodidade fornecida
pelo home office, muitos funcionários, passados os primeiros meses
de quarentena, reportaram diversas
situações desagradáveis – como
distração, problemas relacionados à
tecnologia ou mesmo o isolamento
social em relação a seus colegas de
trabalho. O tão conhecido home office foi a estratégia adotada por 46%
das empresas brasileiras durante
a pandemia, segundo a Pesquisa
Gestão de Pessoas na Crise covid-19
elaborada pela Fundação Instituto
de Administração (FIA). No cenário
empresarial, trabalhar de casa é cada
vez mais comum, mas a produtividade pode ser prejudicada por um
ambiente pouco profissional e pela
falta de equipamentos.
Portanto, permitir que a equipe
possa atuar em espaços de trabalho flexíveis é crucial tanto para a
empresa, que passa a usufruir de um
contrato igualmente flexível, quanto
para o funcionário. Muitas empresas têm diminuído drasticamente
grandes escritórios centrais e os
transformado em células de trabalho regionais, no conceito de squad

office. Dessa forma, os colaboradores
podem trabalhar mais próximos
de casa em ambientes de trabalho
profissionais e ao mesmo tempo que
se sintam seguros. Nunca fez tanto
sentido pensar que o metro quadrado
mais caro que uma empresa pode
ter é aquele que é pago, mas não é
utilizado.
Essa movimentação é uma tendência no mercado. Segundo estudo
realizado pela FIA, 34% das empresas têm a intenção de continuar com
o trabalho flexível para até 25% do
quadro dos colaboradores. Para as
grandes empresas que conseguem ter
uma política de trabalho flexível mais
avançada, o conceito de anywhere
office (escritório na nuvem) passa a
ser o principal ponto a ser implementado. Sendo assim, trabalhar deixa
de ser sobre onde e passa a ser sobre
quando.
Dentro deste cenário, empresas estão firmando parcerias com
esses escritórios flexíveis para que o
serviço seja oferecido ao funcionário
como um benefício. Os colaboradores
têm suas necessidades atendidas,
pois podem ter acesso a um ambiente
profissional devidamente equipado
com salas de reunião, salas privadas, coworking e business lounges.
No caso das empresas, a vantagem
está relacionada principalmente
aos custos, uma vez que é possível
contratar um plano personalizado
que mais se encaixe no orçamento.
Assim, as pessoas complementarão o
home-office com escritórios flexíveis
e outros pontos de trabalho para uma
jornada alternada entre um ambiente
profissional e uma experiência de
teletrabalho.
O mundo corporativo está mudando e o anywhere office veio para
ficar. A nova geração de trabalhadores talentosos e sedentos por tecnologia busca trabalhar em horários
e, o mais importante, em locais que
sejam ideais, propícios e inspiradores
para eles. Portanto, é cada vez mais
necessário oferecer soluções que
conciliem o que esses profissionais
pós-pandemia tanto buscam: produtividade e conveniência aliadas ao
equilíbrio entre a vida e o trabalho.
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política

| PÓS-ELEIÇÕES | Prefeito citou Joice Hasselmann e Eduardo Bolsonaro, que foram bem votados na cidade, mas desapareceram

Furlan antecipa cenário de 2022 e
critica deputados que ‘dão sumiço’
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

| LEI |
Estado de São Paulo
já pode comprar
vacina contra Covid
O projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo, que autoriza
o Governo do Estado a
comprar, distribuir e
aplicar vacinas contra
a Covid-19, foi promulgado pelo Executivo e já
está em vigor desde terça-feira (27), conforme
publicação no Diário
Oficial.

| ON-LINE |
Câmara de
Parnaíba inaugura
Propositura Digital

BENJAMIN SEPULVIDA

Na terça-feira (27), o
prefeito de Barueri, Rubens
Furlan (PSDB), recebeu no
canteiro de obras do Hospital Regional, no Jardim
Paulista, o secretário estadual de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi,
representando o governador
João Doria; a deputada federal Bruna Furlan, ambos
tucanos, e os prefeitos Marcos Neves (Carapicuíba),
Dr. Sato (Jandira) e Dany
Floresti (Pirapora do Bom
Jesus) para mostrar o andamento das obras da unidade
e pedir a antecipação da entrega do empreendimento,
marcado para o segundo
semestre de 2022.
“Vinholi me disse que
não vai faltar dinheiro para
que essa obra avance. Eles
sabem que, diante dessa
pandemia, precisamos desse
hospital o mais rápido possível”, argumentou Furlan.
De acordo com o secretário estadual, a construção
está acelerada e pode ser
antecipada, “diante de um
planejamento entre prefeitura e construtora responsável pela obra”, a MPD
Engenharia. “De nossa
parte, a gente tem ciência
do esforço de João Doria
para fortalecer ainda mais

notas
rápidas.

| TERÇA (27). Rubens Furlan e Beto Piteri receberam Marco Vinholi, Bruna Furlan e os prefeitos Marcos Neves, Dany Floresti e Sato

Mandatário diz
que sem Vinholi e
Bruna Furlan luta
seria em vão
a rede de Saúde do estado,
que conta com leitos de alta
complexidade e tem salvo
muitas vidas nesta pandemia”, afirmou Vinholi.
Furlan também creditou
a conquista da unidade,
uma solicitação de políticos
da região há mais de três décadas, ao empenho político.
“Os prefeitos da re-

gião me ajudaram muito
e se não fosse a Bruna e o
Vinholi, que operou junto
ao governo, essa luta teria
sido em vão. Graças a união
da classe política em torno
desse projeto, conquistamos o maior e mais moderno hospital regional do
país”, avaliou.
Furlan também criticou
a postura de Joice Hasselmann (deputada federal),
que teve mais de 20 mil votos em Barueri e o filho do
presidente Jair Bolsonaro,
deputado estadual Eduardo

Bolsonaro, que também obteve quantidade semelhante na cidade, “porém depois
desapareceram. Cadê eles?
Quando eles ligaram e disseram: prefeito, precisa de ajuda? Estou contando com auxílio da Bruna, do Vinholi e
dos prefeitos regionais, exceto o de Santana de Parnaíba,
(Marcos Tonho)”, pontuou.
Convênio
O Hospital Regional é
fruto de um convênio entre
o Estado e Barueri, que cedeu o terreno e custeia parte

das obras, R$100 milhões.
A construção teve início em
outubro do ano passado.
O prédio terá 10 pavimentos, além de um heliponto, totalizando 41 mil
metros quadrados de área
construída.
Mais de 1,8 milhão de
moradores das sete cidades
que compõem a região oeste da grande São Paulo (Barueri, Osasco, Carapicuíba,
Jandira, Itapevi, Santana de
Parnaíba e Pirapora do Bom
Jesus), serão beneficiadas
pelo equipamento.

A Câmara de Santana
de Parnaíba inaugurou
sistema digital para a
realização dos serviços
legislativos. “Com este
recurso on-line, a Câmara agiliza o processo de
produção e entrega das
proposituras, além de
entrar na era dos documentos digitais”, explica
a presidente da casa,
Sabrina Colela (Avante).

| BARUERI |
Rubens Furlan
decide volta às
aulas para dia 4

O prefeito de Barueri,
Rubens Furlan, retomorá as aulas presenciais
no próximo dia 4. As
escolas vão operar com
25% dos alunos por
dia. Os pais que não se
sentirem à vontade para
enviar seus filhos para a
escola podem retirar as
provas impressas para
que os alunos executem
as atividades em casa.

| COFRES PÚBLICOS |

Atraso em obras custou R$198 milhões para as
cidades da região, aponta Tribunal de Contas
Segundo levantamento
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP),
as cidades da região desembolsaram juntas R$198,2
milhões em obras que estão
atrasadas ou paralisadas.
De acordo com o Tribunal,
atrasos e suspensão dos repasses federal e estadual;
descumprimento de especi-

ficações técnicas e prazos;
alterações contratuais estão
entre as principais alegações.
A reportagem considerou oito municípios que
compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo
(Cioeste), são elas: Barueri,
Carapicuíba, Cotia, Itapevi,
Jandira, Osasco, Santana de

Parnaíba e Pirapora do Bom
Jesus. Itapevi não consta na
lista do TCE.
Osasco anotou o maior
valor pago pela administração municipal em projetos
travados, R$ 76,2 milhões,
do geral de R$ 409 milhões.
Na sequência, aparece
Carapicuíba, com pagamento de R$ 65,7 milhões, do to-

tal de R$ 104,9 milhões.
Santana de Parnaíba
desembolsou R$ 30 milhões, de um contrato geral estimado em R$ 69 milhões. O município tem o
maior número de projetos
empacados, 19.
Jandira liquidou R$ 16,9
milhões, o que corresponde a 58,6% do total contra-

tado, R$ 65,7 milhões.
Barueri possui apenas
uma obra na lista. Está paralisada a cobertura da arquibancada da Arena Barueri,
por motivos técnicos, segundo o levantamento. O custo é
de R$ 16,4 milhões, sendo que
R$ 7,9 milhões já foram pagos.
Pirapora do Bom Jesus
paralisou a construção do Gi-

násio Esportivo Parque Payol,
orçada em R$ 2,4 milhões,
sendo R$ 1,5 milhão pago.
Cotia aparece com uma
obra de reforma e ampliação da 3ª Cia do 33º Batalhão da Polícia Militar. Orçada em R$314,4 mil, ainda
não foi repassado nenhum
valor. A alegação foi de deficiência no projeto básico.
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LANÇAMENTO

LOTEAMENTO ABERTO EM JANDIRA

Seu novo projeto de vida
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Lotes de

132m

2

Bairro

planejado

Informações:

Infraestrutura

completa

(11) 97274-7433
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economia

| DESTAQUE | Os dados são do levantamento “A estrada para crescer”, realizado em parceria com o Grupo CCR

Barueri é a melhor do país
em empregos no setor criativo
A educação foi outro
tema tratado. A cidade
possui todos os jovens, de
6 a 14 anos, matriculados
nas escolas, além de receber estudantes de outros
municípios.

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Município
possui cerca
de 28 mil
empresas ativas

ta os desafios e as oportunidades do cenário social, econômico e fiscal de
dez municípios paulistas
(Osasco, Campinas, Sorocaba, Louveira, Tatuí, Avaré, Itapeva, Águas da Prata
e Bragança Paulista), que
serão divulgados por fases.
O estudo menciona

JORGE ALEXANDRE

Barueri se destacou
mais uma vez no cenário
econômico social. A cidade, com quase 28 mil empresas ativas e a 15ª mais
rica do Brasil, conquistou
o título de melhor lugar do
país para se procurar empregos no setor criativo.
Os dados são do estudo
“A estrada para crescer”,
uma parceria que conta
com apoio do Grupo CCR.
O levantamento apresen-

| FINANÇAS. A renda média per capita da população é de 4,4 salários mínimos

que, mesmo enfrentando a pandemia, “Barueri
segue firme na questão financeira, diferentemente
do restante do país diante
da crise na saúde”.
Só em 2020, 8 mil vagas
de emprego foram criadas
graças à consolidação da
região como polo de inovação e tecnologia. A renda
per capita média da popu-

lação de Barueri, que é de
4,4 salários mínimos, também chama atenção.
Potência
O PIB de Barueri, com
base no ano de 2018, é de
R$ 50,6 bilhões. O setor
de serviços responde por
88% deste percentual e de
indústria, 12%. O crescimento econômico anual

médio é de 4,2%.
O município é ainda
considerado um bom lugar
para se viver. “Todos os cidadãos têm acesso à água
encanada e ao serviço de
coleta de lixo”, cita o estudo.
Outro fator avaliado diz
respeito à segurança. São
6,6 mortes violentas por 100
mil habitantes, bem abaixo
da média nacional, de 32,9.

Situação Fiscal
Sobre o uso do dinheiro público, o estudo revela que a gestão destina a
maior fatia (81,6%) da receita, estimada em R$3,3
bilhões neste ano, para
despesas correntes da cidade. Na sequência aparece o índice de 38,3% para
gastos com funcionários
públicos, 31,7% para obrigações financeiras e de
5,1%que correspondem a
endividamentos.
O prefeito Rubens Furlan declarou à reportagem que está feliz com os
índices alcançados pelo
município. “Eu sou muito
ajudado pela Câmara, pelos secretários, a própria
população, e apresentamos
os melhores resultados. É
como se eu tivesse liderando um monte de trabalhadores, de idealistas que
desejam isso, alcançar a
superação sempre. Somos
um time ”, disse.

notas
rápidas.

| APORTE |
BNDES mobiliza
R$ 400 milhões em
fundo de crédito

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fará
um aporte total de R$ 400
milhões em fundos de
crédito. Os financiamento serão destinados às
micro, pequenas e médias
empresas brasileiras. A
projeção é de que sejam
beneficiados 22.400
profissionais.

|OSASCO|
Inauguração da
loja Havan tem
manifestação

Na quinta-feira (29), a
Havan inaugurou sua
unidade em Osasco (Industrial Altino km 45,3),
do empresário Luciano
Hang. O evento foi marcado por uma manifestação relâmpago contra
o governo do presidente
Jair Bolsonaro. Esta é
a primeira loja da rede
na Grande São Paulo.
Luciano é um apoiador
do presidente.

| PESQUISA |

Quase metade dos trabalhadores viram
renda diminuir ou acabar na pandemia
os próximos meses, 3%
dos trabalhadores esperam
uma perda total da renda,
9% projetam uma redução
parcial e 83% acreditam que
não haverá mudança.
Os dados também mostram que 71% dos brasileiros acreditam que a economia só deve se recuperar no
ano que vem dos efeitos da
pandemia de coronavírus.
A pesquisa ainda apurou que 70% dos entrevistados dizem que o impacto
da pandemia na atividade
econômica tem sido mui-

to grande. Para 20%, tem
sido grande.
71% dos entrevistados
dizem ter reduzido seus gastos desde o início da pandemia. 37% falam que essa
redução será permanente.
Levantamento
Esta é a terceira edição
do levantamento. Foram
entrevistadas 2.010 pessoas
por telefone entre 16 e 20 de
abril. A margem de erro do
estudo é de dois pontos percentuais, com intervalo de
confiança de 95%.

PIXABAY

Uma pesquisa divulgada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na
quarta-feira (28), mostrou
que 46% dos trabalhadores viram a renda diminuir ou acabar durante a
pandemia provocada pelo
coronavírus.
De acordo com o levantamento, 32% dos entrevistados observaram uma
queda na renda obtida pelo
salário, e 14% uma perda
total. Para 41%, a renda
ficou estável, e 10% registraram um aumento. Para

Brasil cria 184.140 empregos formais em março, aponta Caged
O Brasil abriu 184.140 vagas de trabalho com carteira assinada em março, segundo o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quarta-feira
(28), pelo Ministério da Economia. O número representa melhora na comparação com
março de 2020, quando foram fechadas 276.350 vagas formais. Naquele mês, o Brasil
começou a sofrer os impactos da pandemia do coronavírus.
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EMPREENDEDORAS Há três anos, dupla divide a rotina de
trabalho na loja. Antes, já eram sócias em outro segmento

FLORINDA SAAD WICKBOLD

Parceiras na vida e nos
negócios, mãe e filha
‘tocam’ confecção infantil

Vendas devem
ter alta de 47%
e movimentar
R$ 12,12 bilhões

GLÁUCIA ARBOLEYA redacao@folhadealphaville.com.br
Há três anos, mãe e filha
dividem a rotina de trabalho
na confecção infantil,a Lefante, da qual são sócias. Christina Ricco (mãe), 62 anos
e Fernanda Ricco (filha), 38,
moradoras de Alphaville,
garantem que a parceria é
um sucesso. “A confecção
nasceu porque minha filha
já tinha muita experiência
no ramo e tanto eu como ela
adoramos pijamas e sacos
de dormir”, contou Christina. “Trabalhamos muito
bem juntas. Somos super parceiras”, disse.
Fernanda relembrou que
já havia trabalhado com sua

“Trabalhamos muito
bem juntas. Somos
super parceiras”
mãe quando tinham uma
academia em Alphaville. “Eu
acho maravilhoso.Temos
nossa divisão de trabalho e
quando precisa uma ajuda
a outra. Quando discordamos, eventualmente, de
alguma coisa no trabalho,
não interfere na relação mãe
e filha”, explicou.
A Lefante
A confecção Lefante (lefantestore.com.br) produz

pijamas e sacos de dormir
infantis. Fernanda conta que
trouxe sacos de dormir do Canadá. “Usei muito com meus
filhos. Lá fora já é super indicado pelos pediatras que não
utilizam cobertores”, falou.
A parte operacional da
empresa é de responsabilidade da filha, já a área financeira é cuidada pela mãe.
As tomadas de decisão e montagem de coleção são feitas
de forma conjunta.
Os pedidos podem ser
realizados pelo site e também
pelo WhatsApp, além da loja
física. Há inclusive o serviço
de personal shopper, em um
horário agendado, em que é
possível fazer uma chamada
de vídeo para esclarecimento
de dúvidas e sugestões relacionadas aos produtos.

As vendas do comércio
varejista para o Dia das
Mães devem movimentar R$ 12,12 bilhões este
ano, um avanço de 47%
em relação à mesma data
de 2020, já descontada a
inflação do período, estima
a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC). O Dia das
Mães é a segunda data mais
importante para o varejo,
atrás apenas do Natal. O
segmento de vestuário,
calçados e acessórios deve
liderar o volume de vendas
este ano, com previsão de
faturamento de R$ 4,09 bilhões, seguido pelos ramos
de móveis e eletrodomésticos (R$ 2,38 bilhões).

SOCIEDADE

Família atua
em clínica
de medicina
estética
A mãe Maria Elizabeth de
Melo Bastos e suas duas filhas Flavia de Melo Lafaiete
Bastos e Juliana de Melo Lafaiete Bastos são sócias da
Clínica Ma Belle Santé, em
Alphaville, fundada há 13
anos. A Mabel (mãe) é técnica em estética, criadora
do método Ma Belle Santé
e atua também no atendimento direto às clientes na
área de estética facial. A Juliana é médica ortopedista e
pós- graduada em medicina
cosmecêutica e realiza
consultas e procedimentos
aos pacientes. Já Flavia é
responsável pela área administrativa da clínica e cuida
da criação e implantação do
método Ma Belle Santé de
atendimento, treinando da
equipe e padronização dos
atendimentos.

Empreendedoras
Fernanda e Christina figuram nos índices de mulheres
empreendedoras de sucesso.
Segundo uma pesquisa do
SEBRAE, o número de mulheres empreendedoras cresceu
21%, enquanto os homens
apenas 9%. Ainda segundo
outro estudo, da Serasa Experian, até 2016,
| SÓCIAS.
cerca de 43% dos
Fernanda
empreendimentos
e Christina Ricco
brasileiros eram gesão moradoras
ridos por mulheres.
de Alphaville

NOVOS CAMINHOS

ARQUIVO PESSOAL

Dupla se reinventa e abre loja on-line
Com a pandemia, muitas
pessoas decidiram se reinventar profissionalmente e esse
foi o caminho encontrado por
Angela Stephanie Frigo (28)
e Daniela da Costa Frigo (44),
mãe e filha. Angela é advogada
desde 2016 e seus pais têm

uma produtora musical.
Ela conta que trabalharam juntos de 2019 a 2021,
mas com a pandemia, os
eventos pararam. “Aí surgiu
a ideia de criar algo mãe e
filha, que fosse de baixo
investimento. Criamos uma

loja feminina on-line”.
A FreegoStore (www.
instagram.com/freegostore),
criada oficialmente em fevereiro, é a aposta das sócias
para driblar a crise causada
pelo novo coronavírus.
A mãe, Daniela, é a

garota propaganda da loja
e também cuida das redes
sociais. A filha é responsável
pelo contato direto com os
clientes e a operação de
vendas. “Hoje nosso estoque
fica na casa de minha mãe,
que mora em Alphaville”.
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| ESPECIALIDADES | Local, que será montado em breve, terá equipe multiprofissional para tratar pacientes com sequelas da doença

Ambulatório para atendimento
pós-Covid-19 será criado em Barueri
BEATRIZ BONONI

Barueri terá um ambulatório com uma equipe
multiprofissional para atendimento de pacientes com
sequelas pós-Covid-19. Foi
o que informou o secretário
de Saúde da cidade Dionisio
Alvarez com exclusividade
à reportagem da Folha de
Alphaville. Segundo ele, o
local ficará alocado na Unidade Básica de Saúde (UBS)
do Jardim Tupan.
“Nós estamos montando
este ambulatório pós-covid
para atender aqueles que
tiveram problemas por conta da doença e que necessitam de acompanhamento.
Vamos ter fisioterapeuta,
médico clínico, cardiologista, neurologista, pneumologista. Provavelmente
será na UBS do Tupan, pois
temos umas salas que vamos direcionar para isso”,
revelou o secretário.
Segundo a prefeitura, a
cidade anotou um aumento
no número de pessoas que
apresentaram sequelas após
se curar da Covid-19.
Considerando amostra

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

| LOCALIZAÇÃO. Segundo secretário de Saúde, o ambulatório ficará alocado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Tupan

Espaço terá
fisioterapeuta,
cardiologista,
pneumologista,
entre outros

| COMEMORAÇÃO |

do monitoramento realizado
pelas UBSs entre fevereiro a
23 de abril deste ano, houve
uma alta de 300% das queixas em março em comparação ao mês de fevereiro.
“A sequela mais comum
é a pulmonar, mas há também as neurológicas, mo-

toras, cardiovasculares e
de desordens emocionais e
psiquiátricas. As faixas etárias mais afetadas são de 30
a 59 anos que concentram
66% dos casos monitorados
pelas Unidades Básicas de
Saúde”, apontou.
Até o fechamento da

edição, a assessoria de comunicação da Prefeitura de
Santana de Parnaíba não retornou sobre o assunto.
Atendimento
A Prefeitura de Barueri
informou que já oferece assistência para pacientes que

têm sequelas pós-Covid. Entre as especialidades, está o
atendimento em clínica básica, pneumologia, serviço
de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, cardiologia,
neurologia e psiquiatria.
Segundo a gestão, os serviços especializados existem
há muito tempo. A partir das
novas necessidades de saúde por conta da Covid-19, os
serviços e profissionais de
saúde atualizam conhecimentos e práticas para qualificar a atenção em saúde
necessária.
Ainda de acordo com a
administração, é feito um
monitoramento dos pacientes pelas equipes de saúde
das UBSs que se responsabilizam pela atenção e direcionamentos necessários.
“Durante 30 dias após
notificação de suspeita ou
confirmação de infecção por
Covid-19, são feitas ligações
telefônicas a cada dois dias
por enfermeiros, psicólogos
e equipe multiprofissional
para estes pacientes. Havendo necessidade, também são
encaminhados para exames e
o acompanhamento de especialistas”, destacou a gestão.

| EM BARUERI |

Óbitos de pessoas
Com reabertura, shoppings
preparam ações de Dia das Mães de 60 a 69 anos foi
líquido e creme para mãos da
Granado. Informações no site
(shoppingtambore.com.br).
Mais ações
No Iguatemi Alphaville
(Al. Rio Negro 111), até 9 de
maio, os clientes que realizarem compras a partir de
R$600 serão presenteados
com um desodorante corporal Verbena e um sabonete
Verbena Karité da linha Provence da L´occitane (iguatemi.com.br/Alphaville).
Confira outras ações dos
shoppings da região no site
da FDA (folhadealphaville.
com.br).

o maior em março

Em março, a faixa etária de 60 a 69 anos anotou
o maior número de óbitos
pela Covid-19 em Barueri, de
acordo com a prefeitura. Em
fevereiro, a maior incidência
foi entre 70 a 79 anos.
Na faixa etária de 20 a 29
anos também vem aumentando o número de mortes.
Neste mês, foram duas, ante
três em março.
“Isso pode estar associado à falsa sensação de proteção contra a doença, em que
a pessoa acredita que uma
vez infectado não será mais
atingido”, disse a gestão.

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

O Dia das Mães será em 9
de maio e, com a reabertura,
os shoppings da região prepararam diferentes ações. É
o caso do Shopping Tamboré
(Av. Piracema 669), que vai
sortear um Jeep Renegade no
dia 14 de maio.
Para participar, é preciso
ser membro do VIVA, programa de relacionamento do
mall. Clientes da categoria
1, tem direito a um cupom,
categoria 2, cinco, e categoria 3, dez.
Já aqueles clientes que
fizerem compras pelo drive-thru a partir do dia 3 de
maio, ganharão um sabonete

Parque Linear está em fase avançada de construção
A obra do Parque Linear, equipamento de lazer com projeto do arquiteto Benedito
Abbud, está em fase avançada. O local terá ciclovias, pista de caminhada, brinquedos,
bicicletário, praças de ginástica e a previsão de entrega é em 12 meses. O parque ficará
em uma área total de 16.738,93 metros quadrados, na margem esquerda do Rio Tietê.

folhadealphaville.com.br
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| PANORAMA |

| CENÁRIO | Segundo a prefeitura, neste ano, duas gestantes morreram em decorrência da doença

Municípios
ultrapassam
30 mil casos
da Covid-19

Mortes de grávidas pela Covid-19
registram aumento em Barueri
tes, lavar as mãos com frequência e fazer o uso correto
das máscaras de proteção”,
explicou.
A Prefeitura de Santana
de Parnaíba não retornou
sobre o assunto até o fechamento da edição.

BEATRIZ BONONI

Dados analisados recentemente pelo Observatório
Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19) revelaram que o número de mortes de grávidas e puérperas
por Covid-19 aumentou em
2021 em relação à média
semanal de 2020. Barueri
segue essa tendência.
Segundo informações,
no ano passado, em 43 semanas epidemiológicas, 453
mortes foram registradas no
país. Já neste ano, até 10 de

No ano passado,
uma gestante
morreu por conta
da Covid-19
na cidade

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

redacao@folhadealphaville.com.br

| DADOS. Segundo a prefeitura, em Barueri, hão houve morte de puérperas, que são mulheres
no período pós-parto (foto tirada antes da pandemia)

abril, em 14 semanas epidemiológicas, o número chegou a 362.
Em Barueri, de acordo
com a prefeitura, duas gestantes munícipes morreram
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em 2021 em decorrência
da Covid-19, ante uma em
2020. Não houve morte de
puérperas.
Para se prevenir, a gestão enfatizou a importância

das gestantes tomarem todos os cuidados necessários.
“Elas devem fazer o distanciamento social, evitar
contato com pessoas doen-

Vacinação
Nesta terça-feira (27), o
Ministério da Saúde anunciou a inclusão de grávidas
e puérperas no grupo prioritário para receber a vacina
contra a Covid-19. A imunização deve começar em 13
de maio. Dionisio Alvarez,
secretário de Saúde de Barueri, informou que a cidade seguirá o plano.
“Nós vamos acompanhar o Plano de Imunização e vacinar este grupo”,
garantiu à reportagem.

Nesta quarta-feira (28),
Barueri e Santana de Parnaíba chegaram, juntas, a
marca de 30.727 casos confirmados da Covid-19 e 1.016
óbitos pela doença. No primeiro município são 20.064
ocorrências e 753 mortes. Já
em Parnaíba, 10.663 e 263,
respectivamente. Os dados
são das gestões.
Também na quarta (28),
Barueri tinha 92,96% dos
leitos de UTI ocupados e
Parnaíba, 100% no Centro
de Combate ao Coronavírus.
Neste mesmo dia, o governo de São Paulo prorrogou a fase de transição até
o dia 9 de maio, mas flexibilizou o horário de funcionamento do comércio.
A partir de sábado (1/5),
lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e entre outros poderão
funcionar das 6h às 20h.

+ Agilidade

Contratação fácil e sem exigência de
garantia.

+ Tranquilidade
Financeira

Taxas mais justas e atrativas para
você.

+ Tempo e Portabilidade

Prazo de até 96 meses. Traga seu
consignado para o Sicredi e cresça com
a gente.

- Taxas

Servidor público do município de
Barueri conta também com taxas mais
baixas e uma carência maior para
comecar a pagar.

Entre em contato
com nossa agência de

Barueri

11 4195 8398
R. Alameda Araguaia, 2096

folhadealphaville.com.br
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Momento é bom para investir
no setor, diz especialista
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Com a pandemia da
Covid-19, muitos setores
foram impactados, porém o
mercado de intermediações
imobiliárias segue crescendo. Isso porque, com a
necessidade do isolamento
social e famílias mais tempo
em casa, muitas delas passaram a buscar residências
com maior conforto.
Na opinião de Rafael
Scodelario, especialista em
mercado imobiliário, esta
situação impactou em um
aumento na procura por
imóveis, e, quando encontrados, são comercializados
pelas melhores condições
de compra aos interessados.

“Este mercado é
um dos grandes
propulsores da
retomada
econômica
do Brasil”
“O momento é bom para
qualquer tipo de investimento, seja residencial,
comercial, corporativos,
hotelaria, terreno, galpão.
Isso porque o crédito está
mais em conta e acessível, e com isso temos este
resultado que todos estão
vendo. Vivemos um tempo
de recorde de vendas, de liberação de financiamento
e de projetos aprovados”,
destacou o especialista.
Crise
Ainda de acordo com
o Rafael, diante de tantos
resultados positivos, o mercado imobiliário pode ser o
caminho para o país sair da
crise causada pela pandemia da Covid-19.
“O mercado imobiliário é um dos grandes propulsores da retomada econômica do Brasil”, apontou
Scodelario.

TIRACHARDZ/FREEPIK

| MERCADO | Ainda segundo estudioso, unidades têm sido vendidas pelas melhores condições

| CENÁRIO. Crédito mais em conta e acessível tem
ajudado no resultado atual

