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Barueri está entre as 11 cidades
mais inteligentes do Brasil
O Ranking Connected Smart Cities, divulgado na quarta-feira (1/9), revelou que Barueri se tornou a 11ª cidade mais inteligente e conectada do Brasil. No eixo Economia, o município conquistou o 1o lugar. Segundo levantamento, a cidade tem o
maior número de empregos para cada habitante acima de 18 anos. Santana de Parnaíba ficou em 89º na classificação. PÁG. 8

| 2021 |
Emendas de
Bruna Furlan e
Cezar priorizam
saúde PÁG. 4
| BARUERI |
PL quer limitar
discussão de
ideologia de
gênero nas
escolas PÁG. 4
| ARMAZENAMENTO DIGITAL |
Multinacional
de storage
chega à cidade
de Barueri PÁG. 6

| DESTAQUE. Entre as cidades com 100 a
500 mil habitantes, Barueri angariou a
terceira posição no ranking

| RETOMADA |

Prefeitos do Cioeste
pedem R$ 50
milhões a Ministro
do Turismo PÁG. 4

| IBGE |

População de
Parnaíba foi
a que mais cresceu
na região PÁG. 9
Santana de Parnaíba foi a cidade que mais cresceu em relação à
população, entre os que compõem o
Cioeste, segundo o IBGE. O número
de habitantes que era de 142.301 em
2020 passou para 145.073 em 2021.

RODRIGO ALBERTINI/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

A 7ª edição do Ranking Connected Smart Cities, divulgado nesta quarta-feira (1/9), revelou que
Barueri se tornou a 11ª cidade mais
inteligente e conectada do Brasil.
Feito pela consultoria Urban Systems, o levantamento mapeia os locais que possuem maior potencial
de desenvolvimento no país.
Em relação aos 11 eixos temáticos, Barueri foi ranqueada em
oito e, pela quarta vez, ficou em
1º lugar no quesito Economia. De
acordo com o estudo, a cidade
tem o maior número de empregos
para cada habitante em idade acima de 18 anos.
Santana de Parnaíba ficou em
89ª na classificação.

| TECNOLOGIA |

Empresa líder na
gestão de negócios
inaugura unidade
em Alphaville PÁG. 6

| SOLIDARIEDADE |

| GESTÃO. Ana
Biazi é diretora
executiva da
nova unidade
e moradora
da região

Ciclistas do bairro
percorrerão 740 km
em prol de hospital
PÁG. 8

No domingo (5/9), às 7h, seis ciclistas de Alphaville partem para o
Desafio +700KM em prol do Hospital
de Amor. Durante cinco dias, os atletas irão pedalar do bairro até Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do
Sul. A meta é arrecadar R$ 50 mil.
Saiba como ajudar.
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RONALDO
NUZZI

CEO da Thompson Management Horizons e Matemático, com MBA pelo Institut Supérieur
de Gestion/Paris e pós-mestrado pela Harvard Business School. tmh@tmh.com.br

A crise hídrica é a energia
propulsora de transformações

Barueri, novamente,
está entre as mais
inteligentes do país
O Ranking Conected Smart Cities,
divulgado nesta quarta-feira (1/9),
revelou que Barueri se tornou a 11ª
cidade mais inteligente e conectada
do Brasil. Segundo levantamento,
entre 100 cidades, o município atingiu uma nota de 36,147 e subiu duas
posições em relação ao ano passado,
quando estava em 13º lugar.
Feito pela consultoria Urban
Systems, o levantamento mapeia
os locais que possuem maior potencial de desenvolvimento no
país. Mais de 800 cidades com
mais de 50 mil habitantes foram
analisadas em 11 eixos temáticos
(mobilidade, urbanismo, meio
ambiente, tecnologia e inovação,
economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia).
Barueri se destacou em outros
recortes. Entre as cidades com 100

a 500 mil habitantes, o município angariou um resultado ainda
melhor, chegando a 3ª posição no
ranking. Já entre as que ficam na
região Sudeste, ficou em 7º lugar.
Em relação aos 11 eixos temáticos, Barueri foi ranqueada em
oito e, pela quarta vez, ficou em
1º lugar no quesito Economia. De
acordo com o estudo, a cidade tem
o maior número de empregos para
cada habitante em idade acima de
18 anos. Além deste, o município
despontou em outros sete eixos do
levantamento.
Já Santana de Parnaíba caiu 50
posições no Ranking Connected
Smart Cities de 2021. Neste ano, a
cidade ficou na posição 89, com
nota 30,481, enquanto em 2020 estava no 39º lugar.
Leia a matéria completa na página 8. Boa leitura!

“É muito importante que
estejamos todos unidos,
respeitando as divergências,
na busca de consensos, na
busca de convergências, mas
com um aspecto que é para
todos nós inegociável:
não se negocia a
democracia (...)”,

FABIO RODRIGUES P
OZZ
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presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, em pronunciamento
na residência oficial do Senado.

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

Antes fossem nuvens de chuva, as sombras que começam a escurecer e ameaçar a
sociedade brasileira. Mais uma vez, vivemos
o drama de possíveis apagões e racionamentos de energia, para se somarem aos desafios
gerados pela pandemia. Falta, como quase
sempre, inteligência em gestão.
É inegável que nossa matriz energética
esteja em um processo de diversificação
positiva, com o aumento de eólicas, solares
e biomassa. O meio ambiente agradece. Mas
ainda é pouco. Implacável, o tempo se vinga
dos maus tratos causados pelo homem e se
recusa a fazer chover onde precisa, já que
ainda temos 60% de nossa energia dependente das hidrelétricas. A estiagem, obriga
as termelétricas – mais poluentes e caras – a
entrarem em cena, causando danos financeiros e ambientais ao País e ainda assim, não
garantirão luz ao final do túnel.
Nesse cenário temos a tentativa de gerir
uma crise que não precisava existir.
A regulação do setor elétrico brasileiro
tem por base a oferta de energia sempre estar
preparada para a demanda. E o consumo,
para a grande maioria dos clientes, sempre
foi cobrado pelo volume consumido, independente da fonte ou horário: é a tarifa vezes
o quilowatt-hora (kWh).
Essa estrutura de cobrança fez com que
a maior parte dos consumidores passasse
a apresentar hábitos ruins, concentrando o
uso de aparelhos elétricos ao longo da tarde e
início da noite, e não de acordo com a disponibilidade de energia.
Em boa parte das casas brasileiras a
variação de consumo chega a 40% do gasto
médio diário, com picos de 78.000 MWm e
madrugadas em torno de 52.500 MWm. A
concentração de consumo é ruim porque
todo o sistema elétrico precisa ser dimensionado para suportar o pico, demandando
investimentos em ativos ociosos com custos
repassados na tarifa de energia.
Para o consumidor mudar seus hábitos,
ele deve ser comunicado de forma clara e é
preciso uma revisão completa no modelo de
tarifa de energia, com a medição ocorrendo
a cada hora.
Isto é possível através da adoção de
medidores inteligentes de energia. E a
implementação desta tecnologia no país está
atrasada. Enquanto na Ásia há mais de 700
milhões de medidores inteligentes instalados, na Europa, há mais de 120 milhões e nos
Estados Unidos, mais de 100 milhões. Já no
Brasil existem apenas 3 milhões em operação, e mais da metade deles sequer permite a
medição de consumo a cada hora.
A maioria dos países desenvolvidos tem
o objetivo de ter ao menos 80% dos consumidores atendidos com medidores inteligentes

a partir deste ano.
Por aqui podemos aproveitar a crise para
acelerar um programa de medição inteligente para ao menos 50% do consumo em baixa
tensão, iniciando pelos maiores clientes.
A visão precisa ser ampla, passando
pelo processo industrial, pelas barreiras de
especificações técnicas e comerciais, e pela
rápida implantação de sistemas de comunicação. Com acesso aos dados o consumidor
vai receber prêmio por fazer algo bom para
ele e para todos. São benefícios individuais
que promovem ganhos coletivos.
Na busca por eficiência é primordial o
estabelecimento de preços condizentes com
o custo da fonte de geração de energia, que
reflitam com precisão a realidade operativa, se estão sendo usadas usinas caras ou
baratas. Somente assim é possível induzir
comportamentos eficientes e o uso racional.
Desde janeiro de 2021, entrou em operação no Brasil a precificação individualizada
por hora. O modelo proposto varia pouco
dentro de um mesmo dia, de modo que ao
deslocar o consumo do horário de pico para
um período de preço baixo (lavar roupa de
madrugada, tomar banho depois das 20
horas etc.), o benefício econômico do consumidor é pequeno. Faz-se necessárias outras
vantagens.
Pesquisas recentes, divulgadas no início
de agosto pela Abraceel mostram que 81%
dos consumidores gostariam de escolher
seus fornecedores de energia.
Cinco medidas contribuiriam para atender a esses anseio, elevando a eficiência do
setor energético no país:
Medidores Inteligentes
A instalação desses equipamentos nos
clientes de baixa tensão deve ser tratada
como uma emergência. Os desafios de importação, fabricação, instalação, tributação
etc, precisam ser encarados com um ‘amplo
plano de guerra’.
Separação entre os serviços de rede e o
fornecimento de energia
Toda vez que se fala em reduzir consumo, as distribuidoras entram em pânico e
com razão: cerca de 60% dos investimentos
realizados são recuperados de forma proporcional ao consumo de baixa tensão. Se há
incentivos à redução, há perda de remuneração. Como superar este impasse?
Uma das formas é rever a estrutura tarifária, vigente desde 1970. As distribuidoras
hoje possuem dois negócios: constroem a
rede elétrica que conecta os consumidores,
e comercializam energia de forma regulada
pela ANEEL. A separação das duas atividades é urgente, e os modelos de negócio
precisam ser revistos.
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| ORÇAMENTO | Deputados destinaram R$ 10,9 mi para o setor. Em 2022, emendas devem chegar a R$ 16 bi

Em 2021, emendas de Bruna e
Cezar priorizam área da saúde
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

PL aprovado deve
impor limites sobre
ideologia de gênero

Na terça-feira (31/8), os
vereadores de Barueri
aprovaram o projeto de
resolução nº 12/2021, que
cria a comissão temporária de assuntos relevantes
Frente Parlamentar em
Defesa da Vida e da Família. O PL é de autoria do
vereador Rafa Carvalho
(DEM). Segundo o parlamentar, a Frente irá
atuar, principalmente,
para impor limites nas
questões de ideologia
de gênero nas escolas.
“Na legislatura passada
tivemos uma comissão
e conseguimos tirar das
escolas alguns mecanismos que estavam
prejudicando a vida de
adolescentes”, disse.

Vereador Silvinho
pede viaturas para o
Corpo de Bombeiros

| REPRESENTATIVIDADE. A deputada Bruna Furlan (PSDB) está em seu segundo mandato na Câmara Federal

No geral, repasse
foi de R$ 19mi
neste ano
recursos destinados para a
Assistência Social (R$ 350
mil) e um para Ensino Superior (R$ 200 mil). Pelo site,
não são citadas as cidades
contempladas.

Já o deputado estadual
Cezar (PSDB), decidiu destinar todas as emendas de sua
autoria para a Saúde, segundo sua assessoria.
No total, 24 cidades receberam repasse do deputado. A verba geral foi de R$
2,8 milhões para aquisição
de equipamentos e custeio
na Saúde. Há ainda a previsão do pagamento de mais

R$ 3,8 milhões para os municípios que compõem o
Consórcio Intermunicipal da
Região Oeste Metropolitana
de São Paulo (Cioeste).
A maior fatia deve ser
direcionada para Araçariguama, Jandira, Itapevi e
Cajamar,R$ 500 mil para
cada. Osasco e Carapicuíba,
R$ 300 mil ambos e Pirapora
do Bom Jesus, R$ 280 mil.

Entidades sociais de alguns
municípios citados e demais
devem ficar com total de R$
940 mil. Não foi detalhada a
data para recebimento.
Recursos
Emendas parlamentares
são recursos do Orçamento
que deputados e senadores
podem determinar onde serão aplicados.

| INFRAESTRUTURA |

MAURO SÉRGIO

Prefeitos do Cioeste pedem investimento
de R$ 50 milhões ao Ministro do Turismo
Na segunda-feira (30/8),
os prefeitos das cidades que
compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo
(Cioeste) - Barueri, Cajamar,
Carapicuíba, Cotia, Itapevi,
Jandira, Osasco, Santana
de Parnaíba, Pirapora do
Bom Jesus, Araçariguama e
Vargem Grande Paulista, se
encontraram com o Ministro
do Turismo, Gilson Machado Guimarães Neto, para
pedir apoio aos projetos re-

| BARUERI |

| SANTANA DE PARNAÍBA |
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

O Governo Federal estimou, na terça-feira (31/8),
que serão destinados
R$16,225 bilhões para as
emendas parlamentares no
próximo ano, quando acontecerão as eleições.
O montante consta da
proposta do Orçamento para
2022, que deverá ser votada
pelo Congresso Nacional,
ainda sem data definida.
O valor é inferior se comparado ao reservado para
emendas individuais e de
bancada em 2021, cuja cifra
foi de R$ 17 bilhões.
Em 2021, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB)
repassou R$ 16,2 milhões
em emendas, de acordo com
consulta feita pela reportagem junto à Câmara.
No total foram oito aplicações (cada uma pode beneficiar mais de um município), sendo que a maioria foi
relacionada à área da Saúde
(4 delas), totalizando R$ 8,1
mi (50%). Na sequência,
com base em valores, um
recurso para Mobilidade Urbana (R$ 6 mi), outro transferência especial ao Estado
de São Paulo (R$ 1,5 mi), dois

notas
rápidas.

| CONSÓRCIO. Encontro aconteceu na segunda-feira (30/8)

lacionados à retomada econômica do setor na região.
No total, as propostas de

infraestrutura apresentadas
pelos gestores somam cerca
de R$ 50 milhões em investi-

mentos. O relatório entregue
ao ministro conta com dez
solicitações do Cioeste. Entre
elas, a realização da Feira e
Fórum Regional de Turismo,
Instalação de um escrtiório
da Organização Mundial do
Turismo na região, Contratação de assessoria técnica,
Programa Regional de Turismo (TV Online), APP ‘Turismo na Mão’, Wi-Fi em pontos
turísticos, Placas de sinalização - roteitors turísticos, Natal
Iluminado e Cursos de capaci-

tação para trades, comerciantes locais, monitores e guias.
De acordo com o Consórcio, Gilson Neto encaminhará os pedidos aos técnicos
do Ministério para análise.
O secretário executivo
do Cioeste, Jorge Lapas,
destacou a proposta do APP
‘Turismo na Mão’. “A ideia é
que as pessoas possam consultar informações sobre os
pontos turísticos e gastronomia das cidades, tudo por
meio do aplicativo”, disse.

O vereador de Santana de
Parnaíba, Silvinho Filho
(PSD), protocolou na
Câmara Municipal requerimento solicitando que
o governador do Estado
de São Paulo, João Doria
(PSDB), realize estudos
para disponibilizar mais
uma viatura de combate a
incêndio para o Corpo de
Bombeiros da cidade. Ele
indicou ainda ao prefeito
Marcos Tonho (PSDB) a
proibição de queimada
de mato, lixo, entulho e
demais detritos em terrenos baldios, calçadas ou
via públicas.

| CÂMARA |
Bruna comemora
aprovação sobre
proteção de dados

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB) comemorou a aprovação, na
quarta-feira (1/9) da PEC
17/19, que dispõe sobre
o direito da proteção de
dados pessoais. “Tenho
orgulho de ter liderado
esta discussão no Parlamento. Presidi tanto
a comissão especial
que instituiu LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
como também a matéria
legislativa que inclui a
Autoridade Nacional
de Proteção de Dados
(ANPD) na Constituição
-Lei n. 13.853/ 2019”,
falou em suas redes
sociais.
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| EXPANSÃO | Unidade contou com investimento de R$1 mi

Sankhya inaugura
unidade no bairro
Alphaville Industrial

| TECNOLOGIA |

Multinacional M3storage
chega à cidade de Barueri

GLÁUCIA ARBOLEYA

Aporte
Em 2020, a Sankhya recebeu um aporte de R$ 425
milhões do fundo soberano
GIC, tornando-se uma das
maiores fornecedoras de
sistemas de gestão do país,
com mais de 12 mil clientes e
cerca de 2 mil colaboradores
e 45 Unidades de Negócio

| ALPHAVILLE. Empresa oferece locação de boxes digitais

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A multinacional M3storage acaba de chegar à Alphaville, na Alameda Grajaú,
219. A empresa oferece solução para o armazenamento
e estocagem de produtos,
insumos, mercadorias, documentos, pertences, entre
outros, por meio de boxes digitais. A startup que tem sede
no Chile, opera também na
Colômbia e, em breve, estará

| GESTÃO. Ana Paula Biazi é diretora executiva

espalhadas pelo país. “Esse
investimento nos torna ainda mais fortes para ganhar
o mercado e atender às suas
necessidades de forma completa”, diz a executiva.
Retomada
A diretora aposta na re-

Empresa quer
conquistar 60 mil
clientes até 2022

tomada da economia brasileira. “Sentimos que muitos
projetos foram postergados
para o segundo semestre e
para 2022. Estamos bastante
otimistas quanto à chegada
de novos clientes para nossa carteira”. A meta é conquistar um total de 60 clientes, entre médias e grandes
empresas, e ter um quadro
de 20 colaboradores, até o
final de 2022 (www.sankhya.com.br).

| DESEMPENHO |

PIB do Brasil ocupa 38º lugar em ranking
O desempenho do Produto Interno Bruno (PIB)
brasileiro no segundo trimestre de 2021 ocupa o 38º
lugar dentro de um ranking
com quase 50 países, segundo levantamento elaborado

pela Austing Rating. A lista
traz os resultados das maiores economias do mundo.
O PIB é a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país e serve para
medir a evolução da econo-

mia. O PIB Brasileiro recuou
0,1% no 2º trimestre de 2021
na comparação com os três
meses imediatamente anteriores. Frente ao mesmo
trimestre de 2020, o crescimento foi de 12,4%.

| PESQUISA |
70% dos
brasileiros têm
intenção de
usar o Pix

Segundo estudo da Zetta, 70% dos brasileiros
têm intenção de usar
o PIX como meio de
pagamento. De acordo
com o Banco Central,
dados de junho de 2021,
já são 254 milhões de
chaves cadastradas,
sendo 95,9% de pessoas
físicas.

redacao@folhadealphaville.com.br

Com investimento de
R$ 1 milhão, a Sankhya,
desenvolvedora brasileira
de sistemas de gestão ERP
inaugurou recentemente
uma unidade em Alphaville
(Alameda Rio Negro, 1084).
A empresa utiliza a tecnologia da informação para
disponibilizar ao mercado
soluções que aumentem a
competitividade e rentabilidade das organizações.
Segundo a diretora executiva e moradora da região, Ana Paula Biazi, o plano da companhia sempre foi
ter um maior leque de soluções, que atendesse a perfis diferentes de negócios.
“Enxergamos nessa região
um potencial gigantesco,
já que conta com diversos
distribuidores logísticos.
Atuaremos com foco nos setores de distribuição, varejo
e serviço”, contou.
A nova unidade será responsável pelo atendimento
de 38 cidades, de Jandira à
Mogi das Cruzes, incluindo
também os municípios que
compõem o ABC paulista.

notas
rápidas.

no México, possibilita que o
cliente possa ser atendido por
meio do site, telefone ou até
mesmo pelo App próprio da
empresa. É preciso apenas
“um clique” para acessar ou
permitir a abertura de um
box. Tudo com total segurança e monitoramento 24h.
Mais informações podem ser
consultadas pelo site www.
m3storage.com.br.

| LUZ |
Tarifa sobe 50%
e taxa extra será
de R$ 14,20

O governo anunciou na
terça-feira (31/8) que o
maior patamar da bandeira tarifária será reajustada em 50%. A taxa
extra nas contas de luz
subirá de R$ 9,49 para
R$ 14,20 a cada 100
quilowatts-hora (kWh)
consumidos.
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COM APOIO DA UNIP, INSTITUTO
MAIS IDENTIDADE OFERECE
ATENDIMENTO GRATUITO A PACIENTES
COM DEFORMIDADES FACIAIS
Anualmente ocorrem mais
de 20 mil novos casos de câncer de boca e de face no Brasil,
cujas sequelas geram um grande número de pacientes com severas desfigurações. A perda de
porções da face, como os olhos,
orelhas e nariz, é mais comum
do que se pode imaginar e gera
muitas dificuldades para uma
vida normal. O convívio social,
a empregabilidade e as funções
básicas do dia a dia são profundamente afetadas nessas
condições, restringindo a qualidade de vida e, muitas vezes,
gerando a perda da “identidade” dessas pessoas, que vivem
à margem da sociedade.
Para minimizar essa situação
de tanto sofrimento, em 2015 foi
criado o Instituto Mais Identidade - OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público), que tem como principal
objetivo promover a recuperação
estético-funcional e a reintegração social de indivíduos que
apresentem alterações faciais
e maxilares, causadas por câncer, traumas ou doenças congênitas, recuperando a estética e a
função, para que voltem a viver
de forma plena.
Isso é possível graças à reabilitação bucomaxilofacial proposta pelos profissionais do Instituto
Mais Identidade, que conta com
a dedicação e a experiência da
sua equipe multidisciplinar. São
profissionais talentosos, que desenvolveram uma metodologia
internacionalmente reconhecida, para promover a escultura
das próteses por meio de técnicas
digitais de alta precisão.
Graças ao apoio da UNIP, o
Instituto conta com um laboratório de última geração, que utiliza impressoras 3D para esculpir
próteses a partir de modelos obtidos com fotografias digitais feitas
com smartphones, o que possibilita que pacientes possam ser
atendidos em locais distantes da
sede do Instituto, localizado na
cidade de São Paulo.
O ATENDIMENTO É GRATUITO. Para o paciente ser atendido,
o Instituto disponibiliza um pré-

-cadastro em seu site. O usuário
deve acessar https://www.maisidentidade.org/precadastro/,
preencher as informações solicitadas, que passarão por uma
avaliação prévia, realizada a fim
de verificar se o caso se enquadra
no modelo de reabilitação oferecido pelo Instituto. Em caso afirmativo, os protocolos de atendimento são iniciados em datas e
horários a serem definidos com
o futuro paciente.
Estas ações têm como grande
objetivo permitir que o Instituto
siga com sua missão e traga de
volta aos pacientes aquilo que
mais desejam: SUAS IDENTIDADES. “O sorriso que se pretende obter é menos o ‘sorriso dos
dentes’ e muito mais o ‘sorriso
dos olhos’, que verdadeiramente
expressam o ‘sorriso da alma’”,
explica o Prof. Dr. Luciano Dib,
pesquisador da UNIP responsável pelo projeto e diretor do Instituto Mais Identidade.
O Instituto Mais Identidade
tem como missão espalhar o
conhecimento e levar o atendimento a diversas partes do Brasil, que não têm acesso à essa
tecnologia e possibilidades de
atendimento. A metodologia
Mais Identidade é especial por
permitir que o atendimento seja
semipresencial, fazendo com
que pacientes de locais distantes da sede do Instituto sejam
atendidos em parcerias com
equipes das suas cidades. Esse
atendimento à distância faz com
que muitos pacientes, que não
teriam acesso ao atendimento,
possam ser recuperados e voltar
a ter uma vida plena.
A campanha de arrecadação de fundos “Quem Vê Cara,
também Vê Coração” é uma das
iniciativas do Instituto Mais
Identidade e consiste em captar
recursos para esses atendimentos à distância. Com uma linguagem lúdica e criativa, as campanhas facilitam a conscientização
sobre o tema de forma bastante
interativa. Um exemplo é a peça
“pequeno gesto”, que pode ser
conferida no link: www.maisidentidade.org/gesto.

Sobre a técnica de
Reconstrução Facial
A técnica de construção de
próteses faciais com recursos
digitais foi desenvolvida como
pesquisa no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Odontologia da UNIP, em uma
parceria entre o Instituto Mais
Identidade e o designer digital
Cícero de Moraes, reconhecido
como um dos mais importantes
pesquisadores na reconstituição forense. A técnica denominada Mais Identidade utiliza a
câmera fotográfica de um smartphone para tirar uma série de
fotos padronizadas de um paciente com deformidade facial,
para captar a sua anatomia.
O rosto é então digitalizado em 3D a partir de software
gratuito e livre, para que seja
realizada a reconstituição digital da porção afetada, servindo
como base para a construção
da prótese facial.
As principais formas de
modelagem 3D consistem em
utilizar a imagem espelhada do

lado saudável da face ou a utilização de “doadores digitais”
de regiões únicas, como a do
nariz ou dos lábios.
Após essa reconstituição
digital, a prótese é impressa em
3D. Esse protótipo impresso é a
seguir transformado com materiais específicos, como silicones
ou resinas, para concluir a prótese facial com acabamento e estética próximos às características
do paciente.
Entre as várias histórias
apresentadas, chama a atenção
a de Carlito Conceição: vítima
de um câncer facial agressivo
que o levou a utilizar uma prótese, substituindo boa parte de
sua face esquerda. Entre o fim
de 2016 e o início de 2017, Carlito ficou mundialmente conhecido por ser um dos primeiros
pacientes a usar as primeiras
próteses faciais em 3D do mundo, produzidas a partir de fotografias tiradas com uma câmera comum de smartphone.

Sobre a
parceria
Instituto
Mais
Identidade
e UNIP
O Instituto Mais Identidade
e a Universidade Paulista UNIP partilham da vocação de cuidar
do ser humano, gerar conhecimentos
e colocá-los a serviço de uma vida em
sociedade. Para honrar essa vocação,
foi estabelecida, em 2019, essa
parceria.
Como primeiro resultado, foi
fundado o Centro de Atendimento do
Instituto Mais Identidade, constituído
de Laboratório Digital e Clínica de
Atendimento, na Clínica do Curso
de Odontologia da UNIP, no campus
Indianópolis, em São Paulo.
Para mais informações, acesse:
www.maisidentidade.org

folhadealphaville.com.br
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| NO PAÍS | Dados são do Connected Smart Cities 2021. Já Santana de Parnaíba ficou em 89º na classificação geral

Ranqueada em oito eixos, Barueri é a
11ª cidade mais inteligente e conectada
Já e m S a ú d e , t e m a
importante por conta da
pandemia da Covid-19, a
cidade angariou o 13º lugar
no ranking. O destaque, segundo o levantamento, está
na quantidade de médicos
disponíveis, sendo 541 para
cada 100 mil habitantes, investimento público no setor
próximo a R$ 3 mil por habitante.

BEATRIZ BONONI

A 7ª edição do Ranking
Connected Smart Cities, divulgado nesta quarta-feira
(1/9), revelou que Barueri
se tornou a 11ª cidade mais
inteligente e conectada do
Brasil. Segundo levantamento, entre 100 cidades, o município atingiu uma nota de
36,147 e subiu duas posições
em relação ao ano passado,
quando estava em 13º lugar.
Santana de Parnaíba ficou
em 89º na classificação.
Feito pela consultoria
Urban Systems, o levantamento mapeia os locais que
possuem maior potencial de
desenvolvimento no país.
Mais de 800 cidades com
mais de 50 mil habitantes
foram analisadas em 11 eixos temáticos (mobilidade,
urbanismo, meio ambiente,
tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia).
Barueri se destacou em
outros recortes. Entre as
cidades com 100 a 500 mil
habitantes, o município angariou um resultado ainda
melhor, chegando a 3ª po-

RODRIGO ALBERTINI/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

redacao@folhadealphaville.com.br

| DESTAQUE. Entre as cidades com 100 a 500 mil habitantes, Barueri chegou a 3ª posição no ranking

No eixo Economia,
Barueri ficou em
1º lugar no ranking
pela quarta vez
sição no ranking. Já entre as
que ficam na região Sudeste, ficou em 7º lugar.

Em relação aos 11 eixos
temáticos, Barueri foi ranqueada em oito e, pela quarta vez, ficou em 1º lugar no
quesito Economia. De acordo com o estudo, a cidade
tem o maior número de empregos para cada habitante
em idade acima de 18 anos,
sendo 1,41 vagas para cada

residente nesta faixa etária.
Além deste, o município
despontou em outros sete
eixos do levantamento, ficando em 5º em Mobilidade,
19º em Tecnologia e Inovação, 27º em Governança,
28º em Educação, 36º em
Urbanismo e 47º lugar em
Segurança.

Santana de Parnaíba
Santana de Parnaíba
caiu 50 posições no Ranking
Connected Smart Cities de
2021. Neste ano, a cidade ficou na posição 89, com nota
30,481, enquanto em 2020
estava no 39º lugar.
O principal destaque foi
em Segurança, em que alcançou a 7ª posição. O município ranqueou em mais
quatro eixos, sendo o 11º colocado em Governança, 35º
em Economia, 59º em Mobilidade e 96º em Tecnologia
e Inovação.
Osasco foi a única cidade das que compõem o
Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste (Cioeste),
além de Barueri e Parnaíba,
que aparecem no ranking,
chegando 76º.

| SAÚDE MENTAL |

ARQUIVO PESSOAL

Durante o Setembro
Amarelo, Barueri
terá ações em UBSs

Ciclistas de Alphaville percorrerão 740 km em prol de hospital
No domingo (5/9), às 7h, seis ciclistas de Alphaville partem para o Desafio +700KM em prol
do Hospital de Amor. Durante cinco dias, os atletas irão pedalar do bairro até Aparecida
do Taboado, no Mato Grosso do Sul, para angariar doações. A meta é arrecadar R$ 50
mil. É possível ajudar comprando uma camiseta pelo site (loja.kupaasports.com/há).

Um levantamento chamado “Saúde Mental na
Pandemia” revelou que
a tristeza (42%), insônia
(38%), irritação (38%), angústia e/ou medo (36%) e
crises de choro (21%) foram
os sintomas mais recorrentes durante a pandemia.
Para alertar sobre a importância de prevenir problemas de saúde mental, neste
mês, acontece a campanha
Setembro Amarelo. Com o
tema “Sua vida nos importa,
Barueri te acolhe”, a cidade
terá ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como
rodas de conversas e fóruns.

Especialista
Segundo a psicóloga
Ligia Matsumoto, é preciso ficar atento a sinais que
podem identificar quando
alguém precisa de ajuda,
como alterações de humor,
desesperança e isolamento.
“A pandemia trouxe
reflexões sobre a nossa
existência. O aumento dos
sintomas psíquicos e dos
transtornos mentais tem diversas causas, como perdas
sofridas e impactos econômicos. É importante oferecer acolhimento às pessoas
que possam estar passando
por alguma crise ”, disse.

notas
rápidas.

| SEM COMORBIDADES |
Municípios
começam vacinação
de adolescentes a
partir de 15 anos

Nesta quinta-feira (2/9),
Barueri iniciou a vacinação contra a Covid-19 de
pessoas de 15 anos sem
comorbidades. O agendamento deve ser feito pelos
canais da prefeitura. Em
Parnaíba, a imunização
dessa faixa começou na
segunda (30) com pré-agendamento (santanadeparnaiba.sp.gov.br).

| PANDEMIA |
Barueri não terá desfile
de 7 de setembro

Pelo segundo ano,
Barueri não terá o desfile
do Dia da Independência
do Brasil, que acontece
terça-feira (7/9). A gestão
vai celebrar a data com
uma cerimônia fechada.
Haverá transmissão, às
8h, no Facebook da prefeitura (facebook.com/
prefeituradebarueri).

| ESTIMATIVA |
Mais de 600 mil
veículos devem passar
pelo Sistema CastelloRaposo no feriado

Segundo dados da CCR
ViaOeste, estima-se que
620 mil veículos passem
pelo Sistema Castello-Raposo no feriado do Dia da
Independência. Na sexta-feira (3/9), a expectativa
é que a maior movimentação seja das 17h às 20h.
Na terça-feira (7), deve ser
das 13h às 22h.

| ATÉ 30 DE SETEMBRO |
Parnaíba prorroga
programa Anistia 2021

Santana de Parnaíba
prorrogou até o dia 30
de setembro o programa
Anistia 2021. A iniciativa
concede até 95% de desconto de juros e multas
e parcelamento em até
36 vezes. Informações no
site (santanadeparnaiba.
sp.gov.br).

folhadealphaville.com.br
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| ESTIMATIVA | Segundo IBGE, aumento dos habitantes ultrapassou a média nacional, chegando a 1,94%

População de Santana de Parnaíba
foi a que mais cresceu na região
Em Barueri,
aumento da
população foi
de 0,98%

BEATRIZ BONONI

Santana de Parnaíba foi
o município que mais cresceu, em relação à população, entre os que compõem
o Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste (Cioeste),
segundo Estimativa da População 2021, divulgada
recentemente pelo IBGE.
Além de Parnaíba, foram
consideradas as cidades de
Barueri, Carapicuíba, Cotia,
Itapevi, Jandira, Osasco e
Pirapora do Bom Jesus.
Segundo o levantamento,
em 2020, o número de habitantes era de 142.301 passando
para 145.073 em 2021, aumento de 1,94%. Este acréscimo foi
maior do que a média nacional, em que a população do
país cresceu 0,74%.

DIVULGAÇÃO/SECOM SANTANA DE PARNAÍBA

redacao@folhadealphaville.com.br

| DE 2020 PARA 2021. Número de habitantes em Parnaíba passou de 142.301 para 145.073

Logo em seguida vem
Cotia, que apresentou um
crescimento populacional de 1,68%, chegando a
257.882 moradores. Pirapo-

ra do Bom Jesus foi a terceira que mais cresceu na região (1,43%) e atingiu uma
população de 19.453. Na
sequência aparece Itapevi

EM E X IBIÇÃO N A

com 1,31% de crescimento e
244.131 habitantes, e Jandira
(1,09%), que atingiu a marca de 127.734 pessoas.
No sexto lugar está Ba-

rueri, que anotou um aumento na população de
0,98%, chegando a 279.704.
A alta foi menor do que no
ano passado, que foi de
1,02%. Carapicuíba (0,54%)
e Osasco (0,21%) tiveram
os menores crescimentos
da região, com 405.375 e
701.428 habitantes, respectivamente.
Metodologia
O estudo do IBGE levou
em conta todos os 5.570
municípios brasileiros. As
estimativas populacionais
não incorporam os efeitos
da pandemia.

notas
rápidas.

| 11 DE SETEMBRO |
Ong Atos e Amor
realiza drive-thru
solidário em
Alphaville

No dia 11 de setembro,
das 10h às 16h, acontece a 2ª edição do drive-thru solidário da Ong
Atos e Amor, no Centro
Comercial Alphaville.
O objetivo é arrecadar
itens, como arroz,
feijão, macarrão, molho
de tomate e água.

| SETEMBRO AMARELO |
Alpha Square Mall
recebe roda de
conversa nesta
sexta-feira (3)

Com foco no Setembro Amarelo, nesta
sexta-feira (3/9), das 13h
às 17h, o Alpha Square
Mall (Av. Sagitário 138)
recebe uma roda de
conversa com Marcos
Martinz, autor do livro
“Até que a morte nos
Ampare”. O encontro
gratuito será na Livraria
Ponto Literário.

folhadealphaville.com.br
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Condomínios podem investir
em medidas sustentáveis
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Com as mudanças climáticas que estão ocorrendo nos
últimos anos, incentivar medidas sustentáveis nos condomínios, que diminuam o
impacto ambiental, se tornou
ainda mais importante.
Segundo José Roberto
Graiche Júnior, presidente
da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e
Condomínios de São Paulo
(AABIC), é importante que
as iniciativas sustentáveis
também sejam adotadas nos
ambientes de convivência.
“Na vida em condomínio, é possível transformar
pensamento em prática e ter
uma gestão de recursos que
respeite o meio ambiente”.

É possível
reutilizar águas
das chuvas, com
instalações de
sistemas de reserva
e purificação
Entre as ações que podem ser adotadas está a
reutilização de águas das
chuvas, com instalações de
sistemas de reserva e purificação. A água captada pode
ser usada para limpeza,
regar plantas e encher piscinas.
Mais medidas
No quesito energia, painéis solares e fotovoltaicos
podem ser uma solução
para condomínios, gerando energia e aquecimento.
Uma medida mais simples é
instalar sensor de presença
para o acendimento das luzes e trocar as lâmpadas por
opções de LED, que é mais
viável e econômica.
De acordo com a AABIC, é fundamental a colaboração dos moradores. A
recomendação é que o síndico apresente propostas de
conscientização em assembleia geral ou comunicados.

SENIVPETRO/FREEPIK

| CONSCIENTIZAÇÃO | Para especialista, ações devem ser implantadas nos locais de convivência

| MEDIDAS. Painéis solares podem ser uma solução
para condomínios, gerando energia e aquecimento

