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Barueri e Parnaíba são as menos
vulneráveis à pandemia na região
Entre as cidades do Cioeste, Barueri foi considerada a menos vulnerável pelo Índice de Vulnerabilidade Municipal, que mostra o
grau de exposição aos impactos provocados pela pandemia de Covid-19. Santana de Parnaíba ficou com o 2º lugar na região. PÁG. 17
Pelo segundo ano consecutivo, Barueri e Santana de Parnaíba se destacaram no Índice de
Vulnerabilidade Municipal (IVM)
2021, do Instituto Votorantim, que
indica o grau de vulnerabilidade
de cada município em relação aos
impactos provocados pela pandemia de Covid-19.
Segundo informações do levantamento, que foi divulgado recentemente, entre as cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste (Cioeste), Barueri
foi considerada a menos vulnerável,
com 47,06 pontos. Em seguida, vem
Parnaíba com o segundo lugar, com
uma pontuação de 47,89. Veja a posição de outras cidades que compõem o consórcio intermunicipal.

O que dizem
os donos de
restaurantes sobre
a redução do ICMS
PÁG. 6

PÁGS. 7 A 15

| SÉRIE DE ENTREVISTAS |
THAZIO GOMIERO/SECOM BARUERI

| RETOMADA |

Bairro é completo,
mas tem desafios a
serem superados

| ÍNDICE. Barueri atingiu uma pontuação de 47,06. Levantamento foi feito pelo Instituto Votorantim
ARQUIVO PESSOAL

| ARTESANATO |

Feira de Artes
acontece na
Praça Oiapoque
até o domingo
(19) PÁG. 16

JÚNIOR HOLANDA/SECOM BARUERI

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

Boulos diz que eleitor
quer mudança: ‘há
descontentamento
com Bolsonaro e
Doria’ PÁG. 4

Até domingo (19), das 10h
às 22h, acontece a Feira de
Artes, Decoração, Artesanato
e Gastronomia realizada na
Praça Oiapoque, em Alphaville. O evento terá 82 barracas
de artesanato e decoração e 15
food trucks.

| ALERTA |

Prefeitura de
Barueri confirma
primeiro caso da
variante Delta PÁG. 16
Barueri registrou o primeiro caso
da variante Delta, segundo a gestão.
De acordo com a prefeitura, a ocorrência é proveniente de uma pessoa
que viajou ao exterior e está sendo
monitorada. Estratégia da gestão
pra conter a cepa é a vacinação.
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48 anos de Alphaville:
mobilidade continua
sendo maior desafio
No dia 21 de setembro, Alphaville celebra 48 anos de existência.
E entre tantos motivos a comemorar, há desafios que ainda merecem
atenção tanto da gestão de Barueri,
quanto de Santana de Parnaíba.
Perguntamos para os moradores em nossas redes sociais quais
são as áreas que ainda precisam de
melhoria no bairro, e mobilidade
foi a resposta mais recorrente. Esta
segue sendo a área mais vulnerável
para quem vive no bairro, segundo
a enquete feita na quarta-feira (15).
Na pesquisa, 145 moradores
responderam que a área de mobilidade precisa de investimentos, seguido por lazer (77), segurança (26)
e meio ambiente (19). Mais de 260
pessoas participaram da enquete.
À reportagem, o prefeito de Barueri Rubens Furlan afirmou que
Alphaville alia altos investimentos
à qualidade de vida e, por ser um
polo econômico, a grande deman-

HERÓDOTO
BARBEIRO

Jornalista do R7, Record News e Nova Brasil FM

da acaba sendo por mobilidade.
Uma das principais obras que
pode reverter a situação é a de extensão das pistas marginais da Rodovia Castello Branco partirá do km
23, em Alphaville, até o km 32, em
Aldeia da Serra. Será feita a duplicação da ponte sobre o Rio Tietê e
a concessionária ViaOeste será a
responsável por executar a obra.
Mas, mobilidade não é sinônimo de transporte e sim a capacidade que as pessoas têm de chegar
aos lugares que tomam sua rotina,
como trabalho, escola, parques,
médico, etc. Então, é preciso melhorar os modos de transporte para
as pessoas para que elas possam
realizar essa tarefa com qualidade.
Pensar na manutenção da malha viária, nas intervenções em vias
para proporcionar fluidez, na implantação de ciclovias e na melhoria do transporte público. Tudo isso
é mobilidade. Mãos à obra!

Queremos gasolina!

“Há excesso de vacina na realidade.
O Brasil já distribuiu 170 milhões
de doses de vacinas, 210 milhões
já foram aplicadas, hoje nós já
temos doses pra vacinar todos os
brasileiros acima de 18 anos com a
primeira dose, agora, naturalmente,
há um anseio de avançar, por
exemplo, nessa dose de
reforço, ou terceira dose,
naqueles indivíduos que
são mais vulneráveis”,
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ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante
entrega de novo lote de vacinas da Pfizer

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

O governo quer pôr a
culpa do alto preço do combustível na tensão no Oriente
Médio. As divergências entre
nações e empresas petrolíferas são tão antigas como os
motivos que levaram o mundo a I Guerra Mundial. No entanto, de lá para cá as nações
que tem planejamento e visão
do futuro se organizaram
para enfrentar uma crise de
petróleo que pode ocorrer
a qualquer momento. Uns
países optam por diminuir o
consumo. Outros de procurar
alternativas que no futuro
serão chamadas de sustentáveis como a energia elétrica
proveniente da água, sol ou
vento. O cidadão não pode
ver o sonho de ter um carro
ser impedido de passear no
campo ou levar a família
para um final de semana na
praia porque os combustíveis
escasseiam no Brasil. Todos
sabem que o país importa
petróleo e se os produtores fecharem as torneiras ninguém
vai escapar da crise. A parte
mais visível dela é o aumento
do combustível na bomba de
gaso.
O governo não pode
reclamar dos impostos que
são gerados na indústria
automotiva. Um carro de
classe média paga quase a
metade do preço em imposto.
O mesmo se dá com a gasolina. Cria-se um oil way of life
em que o petróleo abundante e barato é o combustível
do crescimento rápido. Isto
mudou. É quase um pecado
ter um carro próprio para
uso tanto no trabalho como
no lazer. Afinal de contas,
a instalação da indústria
automotiva no Brasil teve
um alto preço, entre eles o
sucateamento das ferrovias
para beneficiar as fábricas

de caminhões. O país já
produz, transporta, exporta,
importa, compra, vende em
cima de pneus. O que mais o
presidente quer do cidadão
brasileiro ? Ninguém podia
prever que a moeda nacional
despencasse diante do dólar
ao mesmo tempo que o preço
do barril de petróleo subisse.
O óleo se transforma em uma
arma política. Este é um fato
novo e que não está no radar
de nenhum grupo de estudo geopolítico de qualquer
governo.
O preço dos barris de
petróleo disparam no mercado mundial. Isto é um fato e
não uma narrativa. Os países
produtores se organizam
em um cartel internacional
para peitar as chamadas Sete
Irmãs, empresas ocidentais
gigantescas que têm o oligopólio de extração, transporte
e venda do petróleo. Inicia-se uma nova realidade no
Oriente Médio, fonte de maior
parte da commodity, com o
acúmulo dos petrodólares.
Ao presidente não resta outra
alternativa senão partir drasticamente para a contenção
do consumo. Ernesto Geisel
edita um decreto que proíbe o
funcionamento dos postos de
combustíveis das 23 horas às
seis da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta. Fechamento total dos postos nos
sábados, domingos e feriados
nacionais. Uma medida radical. O que fazer com os poderosos carrões nacionais de
oito cilindros que consomem
a cada 4 quilômetros um litro
de gasolina? Isto pode iniciar
a atividade ilícita e perigosa
de venda de combustíveis
no mercado paralelo. O que
fazer para voltar para a casa
se a gasolina acabou em uma
cidade distante?
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| SABATINA | A entrevista com Guilherme Boulos inaugura série que vai conversar com pré-candidatos aos mais diversos cargos

Pré-candidato ao Governo de
SP, Boulos vem à região e diz
que eleitor quer mudança

Obras regionais
Questionado sobre pro-

| PAÇO |

Santana de Parnaíba
deve pagar R$ 650 mil por
pintura do artista Kobra
A Prefeitura de Santana
de Parnaíba publicou no
Diário Oficial da Cidade,
em 3 de setembro, uma ratificação para o processo de
dispensa de licitação que
dispõe sobre a pintura externa do Paço Municipal - o
Centro Administrativo Bandeirantes. A gestão deve desembolsar R$ 650 mil para o
artista plástico Eduardo Kobra realizar o trabalho nas
laterais do prédio.
Oposição
A iniciativa foi criticada pelo vereador da cida-

de, Silvinho Peccioli Filho
(PSD), oposição ao governo.
“Precisamos analisar a realidade que estamos vivendo
no momento. Estamos tentando de tudo para sair de
uma pandemia que trouxe
muitas consequências econômicas. As administrações
precisam ter muita seriedade e respeito com os gastos.
A situação não permitiria
esse gasto, não concordo
por conta do momento que
estamos vivendo”, disse.
A receita estimada do
município para este ano é
de R$ 1,3 bilhão.

jetos e obras para a região,
bem como o andamento de
propostas que se arrastam
por anos nas cidades, como
VLT, novos acessos de rodovias (Raposo Tavares, Castello Branco), por exemplo,
para Boulos a solução é ter
planejamento e investimento público. “Nós temos hoje
mais de 130 obras paradas
no Estado, de acordo com o
Tribunal de Contas, por lici-

“João Doria é um
governador de
muito marketing”
tações mal feitas, problemas
de gestão dos governos do
PSDB”. “O Governo Doria
oferece obras para os prefeitos em troca de apoio, não
tem planejamento a longo
prazo. Tirar as obras do papel significa ter capacidade
de planejar e investir”.
Matéria completa no portal da Folha de Alphaville.

DIVULGAÇÃO

Inaugurando a série de
entrevistas que a Folha de
Alphaville fará com políticos que pretendem disputar
as próximas eleições, o pré-candidato ao Governo do
Estado, Guilherme Boulos
(PSOL), afirmou que acredita ter condições para vencer
o pleito. Ele visitou a região
na quarta-feira (15) onde se
encontrou com lideranças
políticas e comunitárias.
Em conversa exclusiva,
Boulos, que disputou a presidência em 2018, quando
conquistou 617,1 mil votos,
disse que o fato de não existir prefeitos de esquerda na
Região Oeste de São Paulo
não deve prejudicar a adesão ao seu nome na região.
“Isso não quer dizer que
não tenha um enorme descontentamento com [Jair]
Bolsonaro e [João] Doria.
Osasco, sobretudo a cidade
mais populosa da região,

tem movimentos de lutas
sociais e já contou com uma
série de governos liderados
pela esquerda. Acho que
existem todas as condições
de um projeto que retome a
economia”, avaliou.
Para virar o jogo e sair
vitorioso, o pré-candidato do
PSOL quer unidade política,
apesar de não ter confirmado nenhum apoio ainda. “Já
conversei com várias siglas.
Existe um sentimento de
mudança no Estado e no
país, as pesquisas mostram
isso. A esquerda nunca ganhou, mas agora existe o
desgaste do Governo Doria e
a divisão que existe no ninho
tucano. O Doria é um governador de muito marketing
e pouca gestão, as pessoas
percebem isso. A população
vai desenvolvendo antipatia,
veja a maneira como ele tratou o próprio Alckmin. Estas
questões, criam condições”.

notas
rápidas.

| MEIO AMBIENTE |
Cioeste projeta
iniciativa
sustentável

O Cioeste planeja realizar evento de plogging
na região. Trata-se de
uma iniciativa sustentável que combina
esportes com o cuidado
do meio ambiente.

| MANDATO |
Bruna Furlan
destina R$ 8,4 mi
para Itapevi

Ao longo dos seus
dois mandatos, a deputada federal Bruna
Furlan destinou R$ 8,4
milhões para Itapevi.
A parlamentar fez o
anúncio em suas redes
sociais.

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

| TRAJETÓRIA.
Guilherme
Boulos
disputou a
presidência em
2018, quando
obteve 617 mil
votos

Câmara aprova previsão de quarentena para juízes e policiais
A Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (16), a exigência do desligamento do cargo,
quatro anos antes do pleito, para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais,
rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares.
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| AUXÍLIO | Anúncio foi feito pelo governo na quarta-feira (15). Representantes do setor avaliam medida como positiva

Estado reduz ICMS e abre linha de
crédito para bares e restaurantes
Taxa do imposto
volta a ser de
3,2% para o setor

GLÁUCIA ARBOLEYA

| ROBERTO BARSOMIAN. Sócio da Dozza restaurante está otimista com a retomada do setor

e Região, Edson Pinto, que
também representa a FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares do Estado
de São Paulo), na qual é vice-presidente de Relações
Institucionais e Governamentais as conquistas são
grandes vitórias para o
setor. “Aqueles estabelecimentos que não fecharam,
hoje, lutam para sobreviver”, afirmou Edson.
O sócio da Dozza Restaurante, Roberto Barso-

mian Filho, que tem quatro unidades, sendo uma
delas em Alphaville, está
otimista para a retomada.
“Na região de Alphaville a
tendência é ser até melhor,
porque diminuindo o home
office, sobe o movimento
dos restaurantes”, disse.
Sobre o programa do
Estado, Roberto argumenta “que o ICMS voltou ao
que era”, já que tinha sido
ajustado na pandemia
para 3,69%. “Pelo menos
agora não teremos essa
alta de carga. Para quem
não tinha uma estrutura
grande, infelizmente, foi
difícil suportar o que nosso
ramo passou”, finalizou.

| NEGÓCIOS |

Espaço Calsolari chega à Alphaville com
proposta de ‘showroom’ de arquitetura
O arquiteto e digital Influencer Richard Porto, morador de Alphaville, inaugurou seu novo escritório
(Avenida dos Parques, 45
– Alphasitio), juntamente
com os sócios Ulisses Calsolari e Fábio Marques.
Segundo os empresários,
o espaço vai oferecer uma
proposta inovadora, a fim
de trazer para cada cliente
e parceiro uma experiência
sensorial, visual com um toque de contemporaneidade.
O conceito foi reunir objetos de desejo para casas
e ambientes corporativos,
com uma iluminação moderna e aconchegante, po-

DIVULGAÇÃO

O Governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira
(15) o Retoma SP, programa
de meio bilhão de reais em
investimentos para os setores mais afetados durante a
pandemia da COVID-19.
Dentre as principais medidas estão a redução do
ICMS de bares e restaurantes
para 3,2% e a criação do “Linha Nome Limpo”, com crédito especial de R$ 100 milhões para empresários que
ficaram com o nome sujo por
causa da pandemia.
Para o presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville

FOTOS: DIVULGAÇÃO

redacao@folhadealphaville.com.br

| GESTORES. Arquiteto Richard e seus sócios Ulisses e Fábio

derão ver um jardim preservado, tela de uma grande
artista, automação e vários
detalhes que devem com-

por um excelente projeto.
São soluções de projetos e
execução para reformar casas e empresas.

| 2021 |

Projeção para PIB fica em 5,30%
Apesar de o mercado
estar reduzindo suas projeções para a evolução da
atividade neste e no próximo ano, o Ministério da
Economia manteve sua
estimativa para a recuperação da economia em 2021, e

segue esperando uma alta
de 5,30% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. A
estimativa consta na grade
de parâmetros da Secretaria de Política Econômica
(SPE), divulgada na quinta-feira (16). Essa é a mesma

previsão do último Boletim
Macrofiscal, de julho. Para
2022, a estimativa de alta no
PIB passou de 2,51% para
2,50%. Foram mantidas
ainda as projeções de crescimento de 2023, 2024 e 2025
- todas em 2,50%.

Sexta-feira,
17 de setembro
de 2021

DIVULGAÇÃO SECOM BARU

ERI

ALPHAVILLE
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Para prefeito
de Barueri, por
ser um polo
econômico, a
grande demanda
em Alphaville é
por mobilidade

BEATRIZ BONONI

redacao@folhadealphaville.com.br

Alphaville é o mais importante
polo econômico e tecnológico da
nossa região. Sua economia pujante
e arrojada é um símbolo do nosso
potencial e da nossa competência
para o desenvolvimento, além de uma
fonte de inspiração para o espírito
do empreendedorismo. Parabéns a
todos os empreendedores do bairro,
em especial aos do segmento de
turismo, hotéis, bares e similares, força
motriz importante desse crescimento!
Parabéns Alphaville!
Edson Pinto - Presidente
do SinHoRes Osasco Aphaville e Região

“A singularidade deste querido bairro
é notável, Alphaville é lar, é trabalho,
é evolução, é lazer e é família. Como
morador de Alphaville e sócio do
Alphaville Tênis Clube, ainda me
surpreendo com a capacidade do
bairro se reinventar e ter tudo o que
precisamos à mão”!

DESAFIO

MORADORES DE ALPHAVILLE
APONTAM A MOBILIDADE
COMO ÁREA QUE PRECISA DE
INVESTIMENTOS NO BAIRRO

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Dado foi revelado em uma enquete feita nas redes sociais da Folha de Alphaville
Mobilidade. Esta segue sendo a
área que os moradores de Alphaville
acreditam que mais precisa de melhorias no bairro. Foi o que mostrou uma
enquete feita nas redes sociais da Folha de Alphaville na quarta-feira (15).
Na pesquisa, 157 moradores responderam que a área de mobilidade
necessita de investimentos, seguida
por lazer (83), segurança (28) e meio
ambiente (19). Mais de 280 pessoas
participaram da enquete.
À reportagem, o prefeito de Barueri Rubens Furlan afirmou que Alphaville alia altos investimentos à
qualidade de vida e, por ser um polo
econômico, a grande demanda acaba
sendo por mobilidade.
“Além da construção do viaduto
sobre a Araguaia e da duplicação da
Via Parque e da avenida Paiol Velho,

recapeamos as principais vias, conseguimos reverter a alça de acesso à
Castello para a pista marginal, facilitando o tráfego para o Rodoanel, e
teremos a conclusão de um grande
sonho, já anunciado pelo governo estadual, que é a extensão da Castello a
partir de Alphaville. São realizações
que garantem que Alphaville continue
se desenvolvendo com qualidade”,
apontou o gestor.
A obra de extensão das pistas marginais da Rodovia Castello Branco
partirá do km 23, em Alphaville, até o
km 32, em Aldeia da Serra. Será feita a
duplicação da ponte sobre o Rio Tietê
e a concessionária ViaOeste será a responsável por executar a construção.
Mais investimentos
Além das obras citadas, Barueri

segue com investimentos em melhorias em pontos estratégicos do
bairro. Um deles é a ligação da avenida Mario Sadanori Doi, conhecida
como Café do Ponto, à ponte Antonio Macedo Arantes.
A obra facilitará o deslocamento
dos usuários que saem da rodovia
Castello Branco ou bairros vizinhos e
precisam acessar a ponte com destino
a Alphaville. Com previsão de término
até o fim do ano, a via terá 280 metros
de extensão e 14 metros de largura
para o leito carroçável de mão dupla.
Já no último mês, Santana de Parnaíba anunciou a duplicação da Estrada Bela Vista, que liga Alphaville ao
centro da cidade. A iniciativa beneficiará os moradores que se deslocam para
os mais diferentes pontos do município,
gerando mais fluidez no trânsito.

Pedro Salla - presidente do
ATC - Alphaville Tênis Clube

“Nestes 26 anos como morador e, atualmente, presidente da SIA - Sociedade Alphaville Tamboré, eu
pude constatar o crescimento e as mudanças do bairro, além das necessidades dos seus moradores.
Presenciei o crescimento de Alphaville, às vezes desordenado. Com isso, o surgimento de problemas
foi inevitável e a busca de soluções era primordial. Com esse cenário, nós, membros da SIA, nunca
deixamos de lutar, por anos, pelas necessidades da nossa região. Escola, Corpo de Bombeiros, bases
da Guarda Civil Comunitária (GCM), entre outras conquistas, foram batalhadas pela SIA através do
diálogo entre a associação, o poder público e a sociedade civil. Hoje, o bairro oferece toda a infraestrutura de uma grande metrópole, com o aconchego de uma cidade do interior. Nesses 48 anos, a
região cresceu e modernizou, mas sem perder a sua essência. Parabéns Alphaville!!!”

“Há mais de duas décadas a CCR ViaOeste vivencia a vida e trabalho de milhares de pessoas
que utilizam a rodovia Castello Branco como importante via de acesso ao Alphaville.
Nossas equipes atuam constantemente, 24 horas por dia, para proporcionar fluidez no
trânsito, auxílio em situações de emergência e para que todos cheguem ao seu destino com
segurança. Muitas obras e melhorias foram executadas para modernizar o eixo viário da
rodovia Castello Branco e outras importantes intervenções já estão aprovadas e terão início
em breve, para continuar contribuindo com o desenvolvimento econômico e qualidade de
vida dos moradores de Barueri e deste importante empreendimento que é o Alphaville.
Parabéns por mais um ano e muito sucesso a todos!”

Guilherme Cirillo Martinez - presidente da SIA - Sociedade Alphaville Tamboré

Rogério Cezar Bahú – Diretor de Operações da CCR ViaOeste
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DESENVOLVIMENTO

14% DAS OBRAS DE SANTANA
DE PARNAÍBA SÃO EM ALPHAVILLE

Dados consideram os projetos disponibilizados no atual Plano de Metas da gestão

Milton Meyer - presidente
da MPD Engenharia

Centro
Cultural era
para ter sido
concluído em
dezembro
de 2020 e
ainda não foi
entregue

A estimativa era que o equipamento fosse entregue para a população em dezembro do ano passado.
Segundo o Plano de Metas, apenas
10% do projeto foi realizado. O Parque do Bacuri segue no mesmo cenário, com prazo de previsão de término e percentual iguais a do Centro
Cultural. O plano contempla ainda
conservação da reserva Tamboré. Até
a data consultada pela reportagem,
quinta-feira (16), não havia opção
para acesso dos contratos das obras.
Lançamento
Na segunda-feira (20), a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizará
o Lançamento Oficial do Plano de
Metas 2021. O anúncio foi feito pela
administração municipal na quinta-feira (16). Durante a cerimônia será
apresentada a prestação de contas
das metas concluídas no plano 2020,
bem como planos de 2021 e 2022.

REPRODUÇÃO/PLANO DE METAS

“Alphaville tem uma energia
única, ostenta a comodidade da
infraestrutura de grandes cidades e ao mesmo tempo reserva
um ar tranquilo e residencial
para seus moradores, por isso
vemos as pessoas sempre interessadas em morar na região.
Comemorar mais um aniversário
de Alphaville, este bairro que
possibilita à companhia
apresentar projetos sempre tão
inovadores e modernos em seus
conceitos e arquiteturas, é uma
grande satisfação. Alphaville faz
parte da história da MPD. Desejo
cada vez mais prosperidade à
região e por consequência a
todos que a escolheram .”

De acordo com um levantamento
realizado pela Folha de Alphaville
junto ao Plano de Metas 2020 de Santana de Parnaíba, disponível no site
da gestão, do total de 71 obras, 10 são
em Alphaville. O número representa 14% do total. A maioria das obras
(cinco) se refere ao eixo de mobilidade urbana. São elas: implantação
de 30 quilômetros de ciclovias, construções do túnel na Praça da Paz, da
Rodoviária Alphaville, da Passarela
Yojiro Takaoka e revitalização do canteiro da Divisa do 18 do Forte, essa
última ainda não foi entregue. No
documento não consta data de previsão do término. Na área da educação,
ampliação do Colégio Tom Jobim e a
construção do Colégio Infantil Alphaville (90% concluída) - a finalização
estava prevista para fevereiro deste
ano. O bairro deve ganhar também
um Centro Cultural, mas, a obra está
perto de completar um ano de atraso.

PREFEITURA IRÁ LANÇAR NOVO
PLANO NA SEGUNDA-FEIRA (20)

Parabéns

48 anos
O Sicredi se orgulha por contribuir com o desenvolvimento e
a construção de um Alphaville mais próspero.

folhadealphaville.com.br
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ÓTIMOS SERVIÇOS DA AREA GARANTEM
QUE O CENTRO EMPRESARIAL SEJA
UM DOS LOCAIS MAIS SEGUROS
A REGIÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DE APHAVILLE É
CONSIDERADA UM DOS LOCAIS MAIS SEGUROS DA REGIÃO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Este excelente resultado
deve-se muito ao trabalho
realizado pelo departamento
de segurança da AREA.
Visando garantir cada
vez mais segurança, foram
efetuados investimentos significativos para a ampliação
do Sistema de CFTV-Monitoramento por intermédio de
câmeras de segurança. São 21
modernos aparelhos que são
operados durante 24 horas
pela equipe de Segurança da
AREA Alphaville.
Dentro da série de investimentos, um dos destaques é
o centro de treinamento para
capacitação e reciclagem de
toda a equipe.
Os profissionais são constantemente treinados, sobre
liderança tática de abordagem, combates a incêndios e
atendimento público. O atendimento se expande para
atender também os condomínios verticais, empresas e
centro empresarial.
A AREA conta ainda com
42 call boxes, instalados a
cada 200 metros, nas alamedas e avenidas. Os SOS
Fones de Emergência, estão
disponíveis para atender as
chamadas da população e
estabelecem
comunicação

direta com a Base Alpha da
vigilância. Atualmente são 35
fones de emergência, 106 câmeras sendo 44 speed dome
e 62 fixas.
A AREA também monitora
gratuitamente os alarmes das
empresas associadas. Ao pri-

meiro toque, uma viatura é
enviada para o local, evitando desta forma, qualquer tipo
de furto, incêndio ou outros
transtornos. Qualquer informação sobre segurança, a
AREA atende por intermédio
do fone: 4191-2300.

+
AREA REELEGE SUA
NOVA DIRETORIA

O Conselho Administrativo da AREA Alphaville
se reuniu no final do mês
de agosto e reelegeu sua
Diretoria para o período de
agosto de 2021 a julho 2023.
Compõe a diretoria os
seguintes nomes: José Luiz
Monteis (Diretor Secretário), José Damião de Bueno
Lycarião (Diretor Financeiro), João Bosco Lopes
(Diretor de Segurança),
Geraldo José Michelotti
(Presidente), Neuman
Storto (Vice-Presidente)
e Gustavo Godet Tomas
(Diretor Técnico).

No final da reunião, o
presidente Geraldo Michelotti agradeceu a presença de todos e também
aproveitou para falar da
importância da confiança
de todos para o sucesso e
lisura dos trabalhos realizados pela AREA Alphaville ao longo de todo este
período.
Para saber mais sobre
a reunião, a íntegra da ata
está no site: http://www.
area-alphaville.org.br/
templates/documento/
doc_01_09_2021_16_29_59.
pdf

BUSINESS

folhadealphaville.com.br
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ALPHAVILLE SEGUE COMO
LOCOMOTIVA ECONÔMICA DA REGIÃO
O bairro conta com 18,3 mil empresas em Barueri e Santana de Parnaíba

“Alphaville é a representação
maior do progresso, há 48 anos,
que Barueri vem experimentando, quando a cidade deu
início a este projeto ambicioso
e audacioso que hoje é exemplo
de qualidade de vida e de desenvolvimento econômico para
todo o país. Mas é importante
lembrar que nada disso veio por
acaso. Alphaville é resultado
da decisão política de um município que sempre teve visão
de futuro e enxergou naquela
área um grande potencial de
crescimento para a cidade”
Toninho Furlan - Presidente
da Câmara de Barueri

Em Alphaville, estão sediadas
30% das empresas de Santana de
Parnaíba e Barueri. São, no total,
18,3 mil companhias instaladas
no bairro, sendo que 6 mil estão
no território de Parnaíba e 12,3
mil na área de Barueri. Juntos,
os municípios citados possuem
60,2 mil inscrições, cerca de 22
mil e 38,2 mil, respectivamente,
segundo dados das prefeituras.
A região, considerada um
dos polos econômicos mais promissores do país, tem recebido
novas empresas com frequência. Recentemente, por exemplo,
chegaram a M3storage, Instituto
do Peso, Nanica, Espetto Carioca, Movement, Xôk´s.
Em Alphaville, Barueri, o
maior número de CNPJs são relacionados a Comércio / Indústria. Na sequência, aparecem
Microempreendedor Individual,

Prestador de Serviço Profissional Liberal, Prestador de Serviço
Autônomo, Prestador de Serviço
com Comércio ou Indústria, Escritório Virtual e Escritório Virtual com Comércio.
As principais empresas,
quando é considerado o critério
arrecadação são: Netflix, Cateno, Cielo S.A, Elo Serviços, Alelo
S.A, Bradesco Vida e Previdência,
Banco BradesCard, Diagnósticos
da América S.A, Sodexo Pass do
Brasil e OdontoPrev. Os dados
foram disponibilizados pela administração municipal.
De acordo com o último ranking do Great Place to Work, a
1ª colocada entre as melhores
empresas para trabalhar em
Barueri e Região, na categoria
médias, a Elo, está localizada
em Alphaville, na Alameda Xingu. A companhia atua no ramo

financeiro. A Alelo, que ocupou a
2ª posição, também fica no bairro. Já a Odontoprev é a 7ª no eixo
grandes empresas, acima de mil
funcionários.
A região de Alphaville também reúne shoppings centers

e centros comerciais como o
Shopping Flamingo, Alpha
S q u a re M a l l , Igu a te m i A lphaville, Shopping Tamboré,
Brascan Open Mall Alphaville
e Centro Comercial de Alphaville, entre outros.

Em Barueri,
de 38,2 mil
companhias,
12,3 mil estão
no bairro

DIVULGAÇÃO SECOM BARUERI

Foto: SKAFILMES

O Sindicato Empresarial atua
em diversas frentes para
defender a sua empresa:
- Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho;
- Defesa de interesses jurídicos, legislativos,
administrativos e políticos do setor;

Parabéns,

- Atuação junto ao legislativo para evitar
aprovação de leis que prejudiquem as empresas;
- Desenvolvimento de ações e projetos que
ge
gerem
crescimento para o setor;
- Divulgação do mais relevante
conteúdo sobre o setor;

Alphaville,

por seus 48 anos!

Assessoria
jurídica e contábil

Certificação
Digital a preços
abaixo do mercado

Exames admissionais,
demissionais e
periódicos pagos
pelo SinHoRes

Recuperação
de crédito
tributário

Consultoria
com profissionais
renomados

Descontos
em mais de 400
empresas

21 de Setembro

Telefone: (11) 4384-7010
www.sinhoresosasco.com.br

/SinhoresOsascoeAlphaville

http://bit.ly/sinhores_osasco

@sinhoresosascoealphaville

SinHoRes Osasco - Alphaville e Região

Avenida Santo Antônio, 1453, Sala 1111 - Edifício CEO Complexo Empresarial Osasco - Centro - Osasco - SP

folhadealphaville.com.br
SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2021 | 13

N O S S A H O MEN A G EM A O S
4 8 A N O S D E A L P H AV I L LE
É UMA N O VA L O J A
C O M A C A R A D O B A I R R O MAIS
CHIQUE DO BRASIL!

Alphaville
Alameda Madeira 162

Edifício Quebec

(11) 4191 6885

folhadealphaville.com.br
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GASTRÔ

VARIEDADE GASTRONÔMICA
É MARCA DE ALPHAVILLE
Em breve,
Iguatemi Alphaville
receberá Nattu,
Sushi Nouveau e
Camponesa.
Shopping Tamboré
inaugurou Saj e terá
unidade do Pirajá

Shopping
Tamboré ganhou
unidade do
Manihi Sushi

Quem vive, trabalha
ou visita Alphaville sabe
que a culinária variada
oferecida no bairro é uma
“viagem” gastronômica
das mais saborosas.
A região agrega uma
infinidade de restaurantes com opções que vão
desde o fast food de todos
nós, passando pela culinária italiana, mexicana,
vegana...mas novos sabores devem chegar.
O Shopping Iguatemi
Alphaville (iguatemi.com.
br/alphaville) adiantou
à Folha de Alphaville
que terá novidades e, em
breve, recebe o Nattu,
especializado em comida orgânica e natural e o
Sushi Nouveau com um
conceito único voltado
para culinária japonesa.
Já o Camponesa promete
ser a melhor casa da re-

gião com seus famosos
parmegianas. As novas
casas se juntam aos restaurantes Pobre Juan, um
dos mais conceituados
restaurantes de carnes do
país e ao Maremonti, com
suas massas frescas feitas
diariamente na casa.
O Tamboré (shoppingtamboré.com.br) também
promete novas delícias no
pedaço. Uma unidade do
Pirajá, botequim conhecido por seus petiscos, será
inaugurada em breve no
centro de compras, além
do Saj, restaurante árabe
que abriu as portas nesta
quinta-feira (16).
No último ano, várias
marcas aterrissaram no
shopping: Yes Poke, Manai, Ny Fries e Nanica. O
Manihi Sushi abriu as portas em agosto deste ano. É
experimentar pra celebrar!

Alphaville é uma referência para
todo o Brasil, um bairro pujante,
que alcançou o status de símbolo de
desenvolvimento planejado, qualidade de vida e segurança, fazendo
de Barueri o 1º lugar no ambiente
de negócios. São 48 anos gerando
emprego e novas oportunidades.
Parabéns Alphaville!
Moacyr Felix - Presidente da
ACIB (Associação Comercial de
Barueri) e Vice Presidente da
FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo)

“Tenho orgulho de viver no
bairro Alphaville, um bairro que me
acolhe há mais de 30 anos. Cheguei
aqui quando não tinha nada e espero poder contribuir constantemente
para a melhoria no bairro que resido
e que amo. Parabéns Alphaville,
pelo seus 48 anos!”
Sabrina Colela - Presidente da
Câmara de Santana de Parnaíba

NOVO LAR

folhadealphaville.com.br
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Dados do Indicador Abrainc-Fipe do último trimestre móvel,
dos meses de março, abril e maio
de 2021, mostraram que os lançamentos de empreendimentos de
Médio e Alto Padrão (MAP) apresentaram alta de 339,4%. Nos
últimos 12 meses, encerrados em
maio, a alta foi de 46%.
Já em relação às vendas desse
segmento, houve uma elevação de
44,2% no último trimestre móvel
apurado em comparação ao mesmo período de 2020, contribuindo
para uma alta de 16,4% em 2021.
Alphaville tem sido palco de
lançamentos imobiliários, mesmo
em meio à pandemia da Covid-19.

Outros empreendimentos
Já a MPD Engenharia lança
em breve o empreendimento

Ekko Live
Alpha One será
construído
na Av. Marcos
Penteado de
Ulhôa Rodrigues
em um terreno
de 51.885,99 m²

Ilustração artística

Um deles é o Ekko Live Alpha One,
empreendimento de casas e apartamentos da Ekko Group que
está em breve lançamento e será
construído na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 1116,
em frente ao condomínio Jardins
de Tamboré.
Em um terreno de 51.885,99 m²,
o projeto terá 244 unidades, sendo,
100 casas, com opções de 223m² e
277m², e 144 apartamentos, com
metragens de 125m² a 279m².
No quesito lazer, o local terá
ainda um clube de 1.800 m²,
playground com mirante e casa
na árvore, quadra de tênis, via
central com pet place e bike e
patinete sharing.
É possível obter mais informações sobre o projeto pelo site
(ekkogroup.com.br).

IMAGEM ILUSTRATIVA

Dois novos empreendimentos
estão entre os que serão
inaugurados no bairro,
o Ekko Live Alpha One
e o Soul Itapecuru

Ilustração artística

MESMO COM A PANDEMIA, MERCADO DE LANÇAMENTOS
IMOBILIÁRIOS SEGUE AQUECIDO EM ALPHAVILLE

PORTARIA
PORTARIA

Soul Itapecuru, localizado na Al.
Itapecuru, 179, no coração de Alphaville. O projeto, feito em parceria com a Gregory, trará apartamentos de 51 a 85m², com 1 ou
2 suítes, além de lazer completo.
Segundo a construtora, o
diferencial do empreendimento
está em sua arquitetura e localização privilegiada, em que os
moradores estarão a um passo
de restaurantes, shoppings, hos-

SEGUNDO DADOS, OS
LANÇAMENTOS DE
EMPREENDIMENTOS
DE MÉDIO E ALTO
PADRÃO (MAP)
APRESENTARAM
ALTA DE 339,4% DE
MARÇO A MAIO

MATERIAL PRELIMINAR DE TREINAMENTO. EXCLUSIVO PARA USO INTERNO , SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO.

pitais, escolas e opções de lazer
e saúde, com academias e locais
para caminhada.
Informações sobre o projeto
da MPD pelo site (mpd.com.br).

folhadealphaville.com.br
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| ALERTA | Segundo a gestão, a ocorrência é proveniente de uma pessoa que viajou ao exterior e está sendo monitorada

Prefeitura confirma o primeiro
caso da variante Delta em Barueri
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Vacinação
Como estratégia para
conter o avanço da va-

RICARDO SANTOS/SECOM BARUERI

Barueri registrou o primeiro caso da variante Delta.
Foi o que informou a prefeitura à reportagem. Segundo a gestão, a ocorrência é
proveniente de uma pessoa
que viajou ao exterior e está
sendo monitorada.
“O município se mantém atento quanto ao avanço da variante. No momento, encontra-se um cenário
epidemiológico favorável
para a liberação das atividades, com as taxas de
transmissão e de ocupação
de leitos de UTI em queda.
A proteção da vacina não
impede a circulação do vírus e da nova cepa, porém
não há aumento de casos
graves”, disse.
Até o dia 10, o estado
de São Paulo tinha mais
de 1.400 casos da cepa. Segundo informações, só na
capital, ela seria responsável por 80% dos casos da
Covid-19.

| ESTRATÉGIA. Para conter variante, prefeitura
informou que a Secretaria de Saúde está
intensificando a vacinação

riante Delta na cidade, a
prefeitura informou que a
Secretaria de Saúde vem
intensificando a aplicação
das vacinas contra o novo
coronavírus e “iniciou a

imunização da terceira
dose dos grupos de idosos
e de maior risco”.
De acordo com informações do banco de dados
Vacivida, levantadas pela

gestão, nesta quarta-feira
(15), 69% da população estimada pelo IBGE para Barueri já tomou a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19,
ou seja, tinha completado

Até quarta (15),
69% da população
de Barueri tinha
tomado a 2ª
dose da vacina

| CONTRA COVID-19 |

Barueri não
registra casos
de raiva

Parnaíba
Já Santana de Parnaíba
começou, nesta semana, a
vacinar com a 3ª dose idosos com mais de 85 anos e
maiores de 18 anos imunossuprimidos. Segundo a gestão, não há agendamento e
todos serão convocados automaticamente por telefone
ou e-mail cadastrados.

JÚNIOR HOLANDA/SECOM BARUERI

e Centro de Eventos (Av.
Sebastião Davino dos Reis
672). É preciso apresentar a
carteira de vacinação, documento oficial com foto e
comprovante de endereço.

Chegada de vacinas
A partir desta sexta-feira (17), Barueri volta a aplicar a 2ª dose da vacina da
AstraZeneca, após um período aplicando a da Pfizer
por falta de doses.
A medida chamada de
intercambialidade, quando há a combinação de
imunizantes diferentes,
tinha sido adotada não só
em Barueri, mas no estado por conta do não envio
das doses por parte do Ministério da Saúde. Segundo
a gestão, foram entregues
2.765 vacinas.

| EM CÃES E GATOS |

Municípios aplicam
dose de reforço em
idosos com 85 anos
Nesta sexta-feira (17), das
8h às 17h, Barueri inicia a
aplicação da dose de reforço
da vacina contra a Covid-19
em idosos com 85 anos, sem
agendamento. Já no sábado
(18) e domingo (19), acontece
a repescagem daqueles que
tem acima de 85 anos. Na segunda-feira (20), será a vez
daqueles com 84 anos.
Para a dose de reforço,
a cidade realiza a aplicação
em três polos: Arena Barueri (Av. Pref. João Vilallobo
Quero 1001), Ginásio de
Esportes do Parque dos Camargos (Al. Antuérpia 119)

o esquema de imunização
no município. Das 194.623
pessoas aptas a serem vacinadas, 133.481 já receberam
a 2ª dose do imunizante.
Segundo dados, pessoas de 70 anos ou mais
atingiram uma cobertura
vacinal de 186%, de 60 a 69
anos chegaram a 174%, de
55 a 59 anos, 124%, e de 50
a 54 anos, 105%.
As pessoas de 20 a 24
anos e de 18 a 19 anos têm
o menor percentual de 2ª
dose, com 31% e 24%, respectivamente.

Feira de Artes acontece na Praça Oiapoque até domingo (19)
Até domingo (19), das 10h às 22h, acontece a Feira de Artes, Decoração, Artesanato e
Gastronomia realizada na Praça Oiapoque, em Alphaville. O evento, promovido pela
Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, terá 82 barracas de
artesanato e decoração e 15 food trucks. Segundo a gestão, os feirantes estarão de
máscara e disponibilizarão álcool em gel.

O 28 de setembro é marcado pelo Dia Mundial contra
a Raiva e, segundo a prefeitura, Barueri não tem nenhum
registro da doença. “Não ter
nenhuma ocorrência é uma
comemoração muito importante para a cidade”, disse
a diretora do Departamento
Técnico de Controle de Zoonoses, Marta Lima.
Recentemente, a cidade
criou um posto fixo de vacinação contra a raiva, em que
realiza a imunização de cães e
gatos às segundas-feiras, pela
manhã, e terças-feiras, à tarde, por meio de agendamento
pelo telefone (11 4198-5679).
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EMPREENDEDORISMO: UNIP
REALIZA EVENTO ON-LINE
GRATUITO PARA APRESENTAR
MODELO DE NEGÓCIO RENTÁVEL
EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A ATIVIDADE LEVA O NOME DE UNIP BUSINESS FAIR E ACONTECE NOS DIAS 21 E 22/09, DAS 18H30 ÀS 21H
O ensino on-line está em
constante crescimento no Brasil
e essa tendência coloca o setor
da Educação a Distância – EAD
em uma posição privilegiada
para se investir, com possibilidade de rápido retorno e resultados positivos.
A Universidade Paulista UNIP é referência na área e vem
a cada dia expandindo a Educação a Distância por todo o Brasil.
Para isso, realizará nos dias 21 e
22 de setembro, das 18h30 às 21h,

o UNIP Business Fair, um evento
on-line voltado para pessoas que
estão em busca de grandes oportunidades, queiram alavancar
seu negócio e possuam um perfil
empreendedor.
No UNIP Business Fair, o
participante terá contato com os
modelos de negócios que a UNIP
oferece e, o mais importante:
com uma proposta diferenciada
do mercado. Obterá também informações sobre o investimento
inicial, infraestrutura, ausência

de taxa de adesão, remuneração
para o investidor e muito mais.
O UNIP Business Fair pretende abrir horizontes e mostrar
como é possível conduzir, com
excelência, um polo de EAD nas
cidades, das mais próximas aos
grandes centros urbanos aos mais
longínquos locais do Brasil, mantendo a força de um grupo educacional que respeita e acolhe os
alunos de forma afetiva, criando a
possibilidade de realizar sonhos e
de transformar vidas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21 de setembro

• 18h30 - 10 motivos para investir na UNIP

Frederico Costa - gerente nacional de Expansão EAD da UNIP
• 19h - O mercado da Educação a Distância é rentável
Elisabete Brihy - diretora UNIP EAD
• 20h - Captação de alunos: como a UNIP te ajuda no sucesso
Jessica Brihy - diretora de Marketing e Planejamento do Grupo UNIP/Objetivo

Dia 22 de setembro

• 18h30 - Modelo de negócio UNIP EAD
Frederico Costa - gerente nacional de Expansão EAD da UNIP; e Claudia
Andreatini - diretora de Graduação da UNIP
• 19h - Serviços oferecidos aos alunos
Camila Grer - gerente regional EAD SP1
• 20h - Geomarketing: tecnologia aplicada para o seu negócio
Susana Figoli - sócia-fundadora e diretora da Geofusion;
e Henrique Brito - analista de Professional Services na Geofusion

Inscreva-se no evento por meio do site e conheça mais
sobre a educação que vem superando as barreiras da distância:
https://www.unip.br/eventos/businessfair/

A EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA

UNIP Alphaville: Av. Yogiro Takaoka, 3.500 - Santana de Parnaíba Central de Informações: 0800 010 9000 | Site: www.unip.br

A Educação à Distância (EAD) ganhou popularidade e reconhecimento entre os estudantes, os
empregadores e no mundo dos negócios.
Segundo a Associação Brasileira de Educação
à Distância – ABED – ela “aparece como uma
modalidade de oferta que atende às demandas do
mercado, correspondendo ao mundo globalizado, entretanto em seu novo modo de acesso
à educação, adequado as características atuais,
tem uma contribuição para a democratização do
acesso à educação”.
De fato, a afirmação coincide com o número
gigantesco: segundo o Censo da Educação Superior de 2019, divulgado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em
10 anos (de 2009 a 2019), os estudantes que
preferiram o EAD aumentaram de 330 mil para
mais de um milhão e meio.
A razão do aumento da procura recai sobre
a credibilidade que o ensino oferece, destacada
pelo mercado de trabalho, pela flexibilidade de
horários, pelo encurtamento de distâncias, pelos
valores de mensalidades acessíveis, pela mesma
validade do diploma de um curso presencial, entre
outras vantagens.
Sob o aspecto empresarial, a Educação a
Distância também se tornou um atraente modelo
de empreendimento. A UNIP, por exemplo, possui
mais de mil polos de Educação à Distância, distribuídos em todo o território brasileiro, das grandes
capitais aos pequenos municípios, oferecendo
cursos de Graduação Tradicionais e Tecnológicos,
além de Pós-Graduação, ministrados sob a mais
alta tecnologia disponível no mercado.

folhadealphaville.com.br
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cidades

| ÍNDICE | Em relação aos municípios do Cioeste, cidades ficaram em 1º e 2º lugar, respectivamente

Na região, Barueri e Parnaíba são
as menos vulneráveis à pandemia

Índice mede
grau de
vulnerabilidade
dos municípios
à pandemia

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

sus (51,74) e Osasco (58,79).
Em último lugar nesta lista
vem Carapicuíba, com pontuação de 63,49.

THAZIO GOMIERO/SECOM BARUERI

Pelo segundo ano consecutivo, Barueri e Santana
de Parnaíba se destacaram
no Índice de Vulnerabilidade
Municipal (IVM) 2021, do Instituto Votorantim, que indica
o grau de vulnerabilidade de
cada município em relação
aos impactos provocados
pela pandemia de Covid-19.
Segundo informações
do levantamento, que foi divulgado recentemente, entre
as cidades que compõem o
Consórcio Intermunicipal da
Região Oeste (Cioeste), Barueri foi considerada a menos vulnerável, com 47,06
pontos. Em seguida, vem
Parnaíba com o segundo lugar, com uma pontuação de
47,89. Além desses dois, a re-

| CIOESTE. Segundo dados do IVM, Barueri é a menos vulnerável, com 47,06 pontos

portagem levou em conta os
municípios de Carapicuíba,
Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco e Pirapora do Bom Jesus.
Para a elaboração do índice, o instituto considera

fatores como a proporção da
população idosa, a proporção da população ocupada,
o número de leitos hospitalares e de UTI e o índice de
eficácia no enfrentamento a

pandemia.
Itapevi aparece como a
terceira menos vulnerável
da região (49,42), seguida
por Cotia (49,45), Jandira
(50,69), Pirapora do Bom Je-

Panorama
Nesta quarta-feira (15),
segundo boletim epidemiológico da prefeitura, Barueri
chegou a um total de 32.283
casos confirmados da Covid-19 e 1.099 óbitos.
Em Santana de Parnaíba, de acordo com dados da
Fundação Seade desta quarta (15), a cidade tem 15.227
infectados pela doença e 369
vítimas fatais.

notas
rápidas.

| EM ALPHAVILLE |
CCR ViaOeste
promove ação
para ciclistas

Em prol da Semana
Nacional de Trânsito, a
CCR ViaOeste promove
neste domingo (19), das
5h às 10h, a ação Bike
Segura, com orientação de ciclistas sobre
cuidados ao pedalar e
respeito às leis de trânsito. A iniciativa será
na Avenida Dib Sauaia
Neto, em Alphaville.

| EM PARNAÍBA |
Ligação São Pedro –
Colinas já foi mais de
40% executada
Segundo a Prefeitura
de Santana de Parnaíba, mais de 40% da
ligação entre os bairros
Colinas da Anhanguera
e Cidade São Pedro
foi executada. A obra
facilitará o acesso às
rodovias Anhanguera e
Castello Branco, além
de conectar os polos
empresariais de Alphaville e Tamboré.
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CEF fará redução da taxa
de juros para financiamento
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai reduzir a taxa
de juros para financiamento
imobiliário. Foi o que afirmou o presidente da instituição, Pedro Guimarães, nesta
segunda-feira (13). A medida
será anunciada em meio à
expectativa de aumento da
taxa Selic, taxa básica de juros da economia.
“A Caixa vai reduzir os
juros. Não tá aumentando a
Selic? Então, a Caixa Econômica Federal, com um lucro
que nunca teve, sem roubar,
vai diminuir os juros da casa
própria “, disse Pedro Guimarães durante cerimônia
no Palácio do Planalto.

Atualmente, a
taxa Selic está
em 5,25% ao ano
O banco oferece quatro
modalidades de financiamento habitacional. Algumas delas têm seus juros
corrigidos por taxas variáveis, que são influenciadas
pela taxa básica de juros,
a Selic.
Atualmente, a carteira de crédito habitacional
da CEF soma um volume
R$528,9 bilhões, o que representa 67,3% de todo o
financiamento imobiliário
concedido no país.
Selic
Hoje, a taxa Selic está
em 5,25% ao ano, mas projeções indicam que ela encerrará 2021 em 8% ao ano.
Quando o Banco Central aumenta essa taxa, o objetivo é
conter a demanda aquecida,
o que impacta nos preços.
Já quando a Selic é reduzida, a tendência é de que
o crédito fique mais barato,
com incentivo à produção e
ao consumo.

FREEPIK

| OPORTUNIDADE | Medida foi anunciada em meio à expectativa de aumento da taxa Selic

| CRÉDITO. CEF oferece quatro modalidades de
financiamento habitacional

