www.folhadealphaville.com.br

Diretor: César Foffá

facebook.com/folhadealphaville

O SEU MAIOR E MAIS COMPLETO JORNAL

ANO XVII • ED 934

SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2021

Barueri registra menor número de
mortes pela Covid-19 em setembro
Setembro foi o mês com o menor número de óbitos pela Covid-19 em Barueri desde o início da pandemia, em
março de 2020. Segundo a gestão, no último mês, foram seis novas mortes em decorrência da doença, mesmo
número anotado em março do ano passado. A cidade ficou 21 dias não consecutivos sem óbitos. PÁG. 8

Setembro foi o mês com o
menor número de óbitos pela Covid-19 em Barueri desde o início
da pandemia, em março de 2020.
Segundo a gestão, no último
mês, foram seis novas mortes em
decorrência da doença, mesmo
número anotado em março do ano
passado. Além disso, ao longo de
setembro, a cidade ficou 21 dias
não consecutivos sem óbitos.
De acordo com dados da Fundação Seade, em setembro, Santana de Parnaíba registrou nove
novas mortes pela Covid-19. Em
agosto, a cidade anotou o mesmo
número. Até quarta-feira (6), o
município tinha um total de 377
óbitos em decorrência da doença
desde o início da pandemia.

| PARNAÍBA |
Câmara
aprova
aumento da
taxa de lixo PÁG. 6

DIVULGAÇÃO

| 12 DE OUTUBRO |
Mais de 630 mil
veículos devem
passar pela Castello
no feriado PÁG. 9

| BARUERI |
Estado,
prefeitura e
ACIB discutem
retomada
econômica PÁG. 4

| PROJETO IRMÃOS
JUNTOS BRASIL. Grupo
vai entregar mais de
1.000 brinquedos para
crianças da região

| SOLIDARIEDADE |

Pelas crianças,
moradores se
mobilizam para
doar brinquedos
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A Prefeitura de Santana de
Parnaíba inaugurou a Casa do
Samba Parnaibano, no Centro
Histórico. O local nasceu para
preservar o patrimônio imaterial
e cultural. Segundo a gestão, na
casa, haverá oficinas, cursos e exposições. entre elas, a que marca
a abertura: “100 anos de mestre
Carmelino — Memória viva do
samba parnaibano”.

DIVULGAÇÃO/ SECOM SANTANA DE PARNAÍBA
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Mande um oi fique informado!

PÁG. 4

| CENTRO HISTÓRICO |
Parnaíba
inaugura
Casa do Samba
Parnaibano PÁG. 8

PÁG. 9

Na terça-feira (12), será comemorado o Dia das Crianças e, para
tornar a data ainda mais especial
para as famílias em situação de
vulnerabilidade social, um grupo
de moradores de Alphaville se
mobilizou para angariar doações
de brinquedos.
Oliver Okazaki, em parceria
com o Alphaville Tênis Clube, e
Regina Baptista relatam suas experiências.

| SÉRIE DE ENTREVISTAS |
Márcio França
não descarta ser
pré-candidato a
vice de Alckmin
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GAUDÊNCIO
TORQUATO

jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político
Twitter@gaudtorquato

A batalha do ódio e da mentira

Mais uma oportunidade
de servir ao próximo:
Dia das Crianças
Na terça-feira (12), será comemorado o Dia das Crianças e,
para tornar a data ainda mais
especial para as famílias em situação de vulnerabilidade social, um grupo de moradores de
Alphaville se mobilizaram para
angariar doações de brinquedos.
Oliver Okazaki, por meio de
seu projeto Irmãos Juntos Brasil
(@irmaosjuntosbr), será um dos
que farão a diferença nesta data.
Em parceria com o Alphaville
Tênis Clube (ATC), mais de 1.000
brinquedos serão entregues neste
sábado (9) em diferentes pontos
da região, como no bairro de São
Pedro, em Santana de Parnaíba,
e no Engenho Novo, em Barueri.
No ano passado, mais de 1.400
itens foram doados pelo grupo.
Outra moradora que torna o

dia da criançada mais feliz é Regina Baptista. À reportagem, ela
afirmou que há mais de 10 anos
realiza ações deste tipo. Neste
ano, a entrega de brinquedos já
foi iniciada.
Ela diz que as entregas já
ocorrem há 30 dias e mais de 300
brinquedos foram distribuídos.
O Dia das Crianças é só uma
das datas em que podemos servir
ao próximo. Há ainda o Natal, o
Dia das Mães, dos Pais, a Volta às
Aulas...sempre há uma maneira
de tornar a vida de quem não tem
muito cheia de amor e encanto.
Se você tem vontade de ajudar,
não faltarão oportunidades.
O Oliver e a Regina ainda
precisam de ajuda. Engaje-se e
busque ser na vida do outro a
presença que faz toda a diferença.
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“Com certeza
[Bolsonaro] será
[indiciado]. Nós não
vamos falar grosso
na investigação
e miar no
relatório”,
senador Renan Calheiros,
relator da CPI da Covid

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 Brasil está alastrando os
seus campos de batalha. Alguns,
por obra de mentiras e ficção.
Por exemplo: milhares de pessoas, de aglomerações já passadas, são apresentadas em vídeos
de eventos que ocorreram ontem
ou hoje. O maior ajuntamento
de massas, no movimento pelas
eleições diretas, em 16 de abril
de 1984, foi suplantado por 126
mil pessoas na avenida Paulista
em apoio a Jair Bolsonaro. A
mentira campeia. E o ódio sai
do congelador para arrebentar
as correntes de emoção das
massas. Ora, trata-se da maior
dispersão de energia já vista na
história recente do país. Uma
insanidade. Um retrocesso. Um
atraso. Infelizmente, a campanha de 2022 ganha as ruas,
sem nem termos certeza de que
Lula e Bolsonaro sejam candidatos. Tudo pode mudar na
undécima hora.
As campanhas eleitorais,
regra geral, se dirigem a dois
tipos de públicos: eleitores interessados na política, racionais,
com intenção de voto definida; e
grupamentos dispersos, desinformados, instáveis e emotivos.
Os primeiros se interessam pelos
discursos de seus candidatos,
sendo pouco suscetíveis às
mensagens dos adversários,
enquanto os segundos, pragmáticos, podem mudar de posição,
de acordo com os benefícios
- maiores ou menores - oferecidos pelos contendores por meio
de propostas para áreas como
saúde, educação, transportes,
segurança, habitação, emprego
e bem-estar social. Os perfis de
eleitores, sejam os engajados
ou os dispersos, se guiam por
critérios variados, não havendo um padrão exclusivo para
decidir sobre o voto. Entre eles
se incluem proximidade, qualidade das ideias, viabilidade da
promessa, demagogia, populismo, história pessoal (facadas) e
até empatia gerada pela maneira
como o candidato se apresenta.
Essas divisões eleitorais
constituem o alvo dos tiroteios
de campanhas, donde se pinça
a indagação: o combate direto
– com a arma da desconstrução

do adversário – dá resultados? É
sabido que campanha negativa
afeta a opção eleitoral. O impacto é mais forte junto a indecisos
que aguardam a reta final para
tomar partido. Será que teremos
campanha negativa até outubro
de 2022?
Campanha negativa é também tradição noutras praças.
Nos EUA, Lyndon Johnson,
candidato democrata a presidente em 1964, foi o primeiro a
pagar anúncios para desmoralizar o rival Barry Goldwater. Uma
menina no campo desfolhava
pétalas de uma margarida, enquanto as contava uma a uma,
até que, chegando ao dez, uma
voz masculina começava a rever
ter a contagem. Na hora do zero,
sob um ruído ensurdecedor,
via-se na tela uma nuvem de
cogumelo, simbolizando a bomba atômica, e a voz de Johnson:
“Isto é o que está em jogo - construir um mundo em que todas as
crianças de Deus possam viver
ou, então, mergulhar nas trevas.
Cabe a nós amar uns aos outros
ou perecer.” O arremate: “Vote
em Lyndon Johnson. O que está
em jogo é demais para que você
se possa permitir ficar em casa.”
Em nenhum momento se
mencionava Goldwater. O anúncio saiu apenas uma vez, mas as
TVs o repetiram. Outros foram
criados e massacraram o falcão
republicano.
Esse modelo tenta associar
candidatos aos valores da sociedade. Às vezes, o ataque dá
errado, os atingidos se transformam em vítimas e as agressões
se voltam contra os agressores.
Aluízio Alves, candidato a
governador do Rio Grande do
Norte em 1960, acusado pelo
adversário de correr o Estado
dia e noite liderando multidões
pelas estradas, apropriou-se do
termo “cigano” a ele atribuído.
Enfeitiçou as massas. Os comícios pegavam fogo. Dinarte
Mariz, o governador, patrono da
candidatura de Djalma Marinho,
menosprezava: “Quem vai a
esses comícios é uma gentinha
analfabeta.” Aluízio adotou o
termo: “Minha querida gentinha.” Ganhou a eleição.
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| ESTRATÉGIA | Ex-governador não descarta disputar cadeira no Palácio dos Bandeirantes como vice em chapa de Alckmin

Pré-candidato, França diz que região
tem que recuperar ‘protagonismo’
Região
Perguntado sobre ações
que pretende realizar especi f i c a m e n t e p a r a a
região, França afirmou
que a Região Oeste Metropolitana de São Paulo
precisa retomar o protagonismo econômico que
já teve no passado, “com
forte crescimento e geração de empregos. É necessário destravar a Castello
Branco, a Raposo Tavares
e levar transporte eficiente à população, além de
trazer de volta muitas empresas que saíram e outras
que fecharam”, falou.
FACEBOOK

França quer
destravar a
Castello branco
e gerar empregos

| PLEITO. Em 2018, o pessebista foi derrotado pelo governador
João Doria

ocupa provisoriamente
o Bandeirantes (Doria)”,
criticou.
O pessebista foi vice
governador de Alckmin e

disputou o segundo turno contra Doria em 2018,
quando foi derrotado pelo
tucano por 51,75% dos votos válidos a 48,25%.

Definições
Para definir como será
a possível chapa, o PSB de
França vai aguardar uma
série de decisões, especialmente em relação ao nome
escolhido para a disputa
nas convenções do PSDB
e à análise do TSE sobre a
aprovação da fusão entre o
PSL e o DEM.
notas
rápidas.

| UNIÃO BRASIL |

DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEM e PSL aprovam
fusão, TSE vai
analisar criação

Deputada federal Joice Hasselmann sai do PSL e se filia ao PSDB
A deputada federal Joice Hasselmann (SP) deixou o PSL e se filiou, na quinta-feira (7), ao
PSDB. O evento em São Paulo contou com a presença do Governador do Estado, João
Doria, também da legenda tucana. A deputada tem subido cada vez mais o tom contra o
presidente Jair Bolsonaro, que deixou o PSL em 2019.

O DEM e o PSL aprovaram a fusão dos partidos em convenções realizadas na quarta-feira
(6), num processo que
resultará na criação
de uma nova sigla, a
União Brasil. O novo
partido teria uma bancada de 81 deputados
federais, ante 53 do PT,
na segunda colocação.
A ideia é também ter
um nome para disputar
a Presidência.

Estado, Prefeitura
e ACIB discutem
retomada econômica

DIVULGAÇÃO/ACIB

O ex-governador de
São Paulo Márcio França
(PSB) disse recentemente
que pode repetir a dobrada com Geraldo Alckmin,
que está de saída do PSDB,
numa eventual chapa na
disputa ao governo estadual em 2022.
Em entrevista exclusiva
à reportagem, França afirmou que “a estratégia de
vitória vem sendo facilitada
pela desastrosa gestão do

atual governador (Doria)”.
O ex-governador ainda não confirmou se sairá pré-candidato a vice
de Alckmin ou buscará o
cargo de governador do
Estado de São Paulo. Mas,
garantiu que formou um
grupo forte “para livrar
São Paulo do Rodrigo
Garcia (pré-candidato tucano ao Palácio dos Bandeirantes) e o Brasil do garoto propaganda que hoje

| BARUERI |

“Costumo dizer que se
você votou em Doria e se
arrependeu, é só votar em
mim, pois eu tive 49% dos
votos e os 51% que votaram
nele já se arrependeram.
Assim, já estarei com 100%
dos votos”, avaliou.

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

| SEXTA-FEIRA (1). Encontro reuniu poder público e empresários

Poder público e os empresários do setor de Transportes e Logística se reuniram
recentemente em Barueri
para discutir a retomada econômica pós-pandemia. O encontro contou com a presença do prefeito Rubens Furlan
(PSDB), da deputada federal
Bruna Furlan (PSDB) e do
secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi (PSDB), além do presidente da ACIB (Associação
Comercial e Empresarial de
Barueri), Moacyr Felix e representantes do segmento.
Perspectivas
O secretário Marco Vinholi contou que apresentou
as perspectivas do Governo
do Estado de São Paulo entorno do crescimento do PIB
em 7,8%. “Alavancamos o
país com as reduções de impostos concedidas pelo governador João Doria e com
os investimentos na região,
como o Hospital Regional
Rota dos Bandeirantes e
também a renovação da con-

cessão com a CCR ViaOeste
que possibilita as obras das
marginais da Castello Branco”, ressaltou.
Furlan disse que Barueri
está preparada para a retomada econômica. “Até durante a pandemia nós nos
destacamos como uma das
cidades que mais geraram
emprego no país. E isso sem
deixar faltar assistência médica e amparo social para
ninguém. Temos uma vocação para os serviços que já
está consolidada por conta
da nossa estrutura robusta
em segurança, educação e
saúde. A qualidade de vida
faz com que o investidor não
apenas aposte na nossa economia, como também queira morar aqui.”
Panorama
Segundo dados do Novo
CAGED (Cadastro Geral de
Empregos e Desempregados), neste ano, Barueri já
acumula 17.122 novos postos de trabalho, um crescimento de 6,17%.
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| ANUAL | Reajuste pode chegar a até quase 200%. Preços variam segundo o tipo de imóvel

Câmara de Santana de Parnaíba
aprova aumento da taxa do lixo
GLÁUCIA ARBOLEYA

| LEGISLATIVO.
Votação aconteceu
na terça-feira (5)

redacao@folhadealphaville.com.br

vulnerável sempre sofre
mais. Sou contra e fecharei
questão para que o PSD seja
integralmente contra. Existe
uma questão de responsabilidade fiscal, mas, ainda assim, conhecendo a realidade
de nossa cidade e do país, eu
serei contrário”, falou. Além
de Silvinho, votaram contra
o PL os parlamentares Agnaldo Moreno, também do
PSD e Angelo da Silva (PTB).

DIVULGAÇÃO

Na terça-feira (5), a Câmara de Santana de Parnaíba aprovou o reajuste da
taxa anual de lixo na cidade.
O Projeto de Lei nº349/2021,
de autoria do Executivo, que
teve apenas três votos contrários, prevê aumento da
taxa de até cerca de 200%. O
projeto, que segue determinação federal, altera dispositivos da Lei nº2.506 de 2003.
O vereador de oposição,
Silvinho Filho (PSD), disse
que não há como ser a favor
de algo que vai onerar o cidadão nesse momento de grave
crise econômica. “Este projeto bate de frente do mais pobre ao mais rico. Por termos
um sistema tributário praticamente regressivo, o mais

Três parlamentares
votaram contra o
PL do Executivo

Custos
Os valores serão reajustados em até quase 200%.
Em alguns casos, como em
centros de saúde, atingirão

mais de R$ 1.600,00 de aumento. Para residências o
valor pode ser aumentado
em até 125% (+ R$ 249,33).
O custo varia de R$ 225 a
R$ 6 mil (no caso de hospitais), de acordo com a metragem da construção.
Segundo justificativa
do prefeito Marcos Tonho
(PSDB), que consta no PL,
“tornou-se imperioso que
o município proceda a alteração do valor da taxa até
então cobrada, a fim de que,
minimamente, contemple as
determinações trazidas pela
nova legislação federal, sob
pena de incorrer em renúncia fiscal da receita”.
Em Barueri, o presidente
da Câmara Municipal, Toninho Furlan (PDT), disse que
o assunto deve ser discutido
em breve na Casa.

|2020|

Barueri e
Osasco lideram
arrecadação de
IPTU na região
De acordo com um levantamento realizado pela
reportagem, junto a dados do
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP), as cidades de Barueri e Osasco foram as que mais arrecadaram
verba relacionada ao IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) na região em 2020.
A Folha de Alphaville
analisou oito, das onze cidades, que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região
Oeste Metropolitana de São
Paulo (Cioeste). A arrecadação total dos oito municípios
consultados somaram mais
de R$ 10 bilhões. O maior
montante se refere a Barueri,
com R$ 3,3 bilhões. Depois,
Osasco (R$2,9 bi), Santana
de Parnaíba (R$ 1,1 bi), Cotia
(R$1 bi), Itapevi (R$ 838,2 mi),
Carapicuíba (R$ 637,6 mi),
Jandira (R$ 367,4 mi) e Pirapora do Bom Jesus (R$71 mi).

folhadealphaville.com.br
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| EM 2021 | Até terça-feira (5), 784 crianças e 755 adolescentes foram infectados pela doença. Internações também apresentaram alta

Em Barueri, crescem os casos de
crianças e adolescentes com Covid-19
BEATRIZ BONONI

Dados do Ministério da
Saúde mostraram que, em
seis meses, o Brasil registrou um aumento de 50%
em internações de crianças menores de 9 anos por
conta da Covid-19. Segundo
informações da pasta, de
janeiro a julho deste ano,
15.483 casos foram registrados, ante 10.352 de abril a
dezembro de 2020.
Assim como no país,
Barueri também anotou um
aumento nos casos e internações de crianças e adolescentes em decorrência
da Covid-19. À reportagem,
a prefeitura informou que,
até terça-feira (5), 784 crianças de 0 a 12 anos foram infectadas pela doença, ante
254 no ano inteiro de 2020.
Entre os adolescentes de
12 a 17 anos, já são 755 ocorrências positivas neste ano
contra 241 no ano passado.
Em relação às internações dessas faixas etárias
citadas, de acordo com dados disponibilizados pela
gestão, neste ano, foram 11

BENJAMIN SEPULVIDA/SECOM BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

| ESPECIALISTA. Comparado às outras
faixas etárias, taxa de contaminação
ainda é menor que adultos e idosos

em decorrência da doença
na cidade, sendo duas de
casos graves. Já em 2020,
a prefeitura destacou que
ocorreram seis hospitalizações no município, sendo uma grave.
“Para as crianças, os

Neste ano,
cidade registrou
11 internações
pela doença

cuidados devem ser os
mesmos já recomendados
a toda a população, que
é permanecer com o distanciamento social, uso
de mascaras, lavagem das
mãos e uso de álcool gel”,
afirmou a prefeitura.

Especialista
Segundo a pediatra Patrícia Consorte, com a volta
às aulas presenciais, o aumento no número de casos
entre crianças e adolescentes já era esperado. “Mas
temos que ressaltar que,

comparado às outras faixas
etárias, a mortalidade entre crianças e adolescentes
ainda é baixa e a própria
taxa de contaminação ainda é menor que adultos e
idosos”, explicou.
A especialista destacou
que, com o início da vacinação entre os adolescentes, essas ocorrências devem diminuir.
“Isso também ajudará
no controle dos novos casos que estamos vendo nos
idosos, que ainda estão recebendo a dose de reforço.
Quanto maior o número de
pessoas vacinadas, melhor
o controle da doença entre os que não podem ser
vacinados. É a chamada
imunidade indireta e, o que
chamamos de proteção em
casulo para recém-nascidos
e crianças muito pequenos,
com sistema imunológico
ainda em maturação”.
Ainda de acordo com
Patrícia, a melhor proteção
ainda é o uso de máscaras
e evitar aglomerações. “Em
menores de 2 anos, não
orientamos o uso de máscara”, disse.

| NO DOMINGO (10) |

| DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA |

Em setembro, Barueri registra menor
número de mortes pela Covid-19

| NO CENTRO HISTÓRICO |
Parnaíba
inaugura “Casa
do Samba
Parnaibano”

O comediante Diogo
Portugal se apresentará no
domingo (10), a partir das
20h30, em Barueri, com
o show de Stand Comedy
“Não me cobre coerência”.
O ingresso custa R$25,00
por pessoa (+ consumo da
casa). Os tickets podem ser
adquiridos com antecedência pelo site https://www.
sympla.com.br/diogo-portugal--stand-up-comedy---nao-me-cobre-coerencia__1351766.

Setembro foi o mês com
o menor número de óbitos
pela Covid-19 em Barueri
desde o início da pandemia,
em março de 2020.
Segundo a gestão, no
último mês, foram seis novas mortes em decorrência
da doença, mesmo número
anotado em março do ano
passado. Além disso, ao
longo de setembro, a cidade
ficou 21 dias não consecutivos sem óbitos.
“Essa diminuição de
mortes, graças a Deus, atribuímos principalmente à vacinação. É lógico que o uso

A Prefeitura de Santana
de Parnaíba inaugurou a
Casa do Samba Parnaibano, no Centro Histórico
(Rua André Fernandes 51).
O local nasceu para preservar o patrimônio imaterial e cultural.
Segundo a gestão, na
casa, haverá oficinas, cursos e exposições. Além disso, para a inauguração, o
espaço conta com a mostra
“100 anos de mestre Carmelino — Memória viva do
samba parnaibano”, uma
homenagem a Carmelino
Euzébio de Jesus.

de máscara, o distanciamento físico, o uso de álcool são
fatores que também ajudam,
mas principalmente a vacinação”, disse o secretário de
saúde, Dionisio Alvarez.
BENJAMIN SEPULVIDA/SECOM BARUERI

Diogo
Portugal traz
seu show
de humor
a Barueri

| SETEMBRO. Segundo a gestão, foram seis novas mortes,
mesmo número de março de 2020

Santana de Parnaíba
De acordo com dados da
Fundação Seade, em setembro, Santana de Parnaíba
registrou nove novas mortes
pela Covid-19. Em agosto, a
cidade anotou o mesmo número. Até quarta-feira (6), o
município tinha um total de
377 óbitos em decorrência
da doença.

folhadealphaville.com.br
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| DIA DAS CRIANÇAS | Um exemplo é o projeto Irmãos Juntos Brasil que angariou mais de 1.000 itens em parceria com o ATC

Pelas crianças, moradores do bairro
se mobilizam para doar brinquedos
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Regina Baptista
afirmou que há
mais de 10 anos
realiza ações
deste tipo

DIVULGAÇÃO

Na terça-feira (12), será
comemorado o Dia das
Crianças e, para tornar a
data ainda mais especial
para as famílias em situação de vulnerabilidade
social, um grupo de moradores de Alphaville se
mobilizaram para angariar
doações de brinquedos.
Oliver Okazaki, por meio
de seu projeto Irmãos Juntos
Brasil (@irmaosjuntosbr),
será um dos que farão a di-

| IRMÃOS JUNTOS BRASIL. Projeto fará a entrega dos brinquedos neste sábado (9) em diferentes
pontos da região

| 12 DE OUTUBRO |

MICHELA BRÍGIDA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

Mais de 630 mil veículos
devem passar pela Castello
Branco no feriado

| RODOVIA. Artesp e Polícia Rodoviária reforçarão fiscalização

No feriado de Nossa
Senhora Aparecida, a CCR
ViaOeste prevê que 639 mil
veículos passem pelo Sistema Castello-Raposo entre
sexta-feira (8) até meia-noite
da próxima terça-feira (12).
Segundo a concessionária, na sexta-feira (8), a
previsão é que a movimentação de veículos seja mais
intensa das 16h às 20h e, no
sábado (9), das 7h às 12h.
No retorno, a empresa estima maior movimento na terça-feira (12), das 13h às 21h.
A Agência de Transporte
do Estado de São Paulo (ARTESP) e Polícia Militar Rodoviária reforçarão as ações de

fiscalização nas rodovias.
Serviços
Em Barueri, na segunda-feira (11) não haverá expediente nas repartições
públicas, assim como na terça-feira (12). De acordo com a
gestão, funcionarão apenas
serviços essenciais, como forças de segurança, prontos-socorros e Farmácia Municipal.
Em relação a vacinação,
nos dias citados, estará abeto apenas o polo do Centro
de Eventos (Av. Sebastião
Davino dos Reis 672), das
8h às 17h, para vacinação
de pessoas agendadas ou de
idosos e imunossuprimidos.

ferença nesta data.
Em parceria com o Alphaville Tênis Clube (ATC),
mais de 1.000 brinquedos
serão entregues neste sábado (9) em diferentes pontos
da região, como no bairro
de São Pedro, em Santana
de Parnaíba, e no Engenho
Novo, em Barueri.
“Esse é o dia mais especial do ano para o nosso
projeto. Fizemos uma campanha no clube para a arrecadação desses brinquedos
e compramos alguns também que serão entregues às
crianças de várias comunidades. Daremos ainda um
saquinho de doce”, disse
No ano passado, mais
de 1.400 itens foram doados pelo grupo. “O que nos
motiva é ver as crianças felizes. Eles não ganham brin-

quedo e fazemos questão de
dar um novo”, enfatizou.
Mais ações
Outra moradora que torna o dia da criançada mais
feliz é Regina Baptista. À reportagem, ela afirmou que
há mais de 10 anos realiza
ações deste tipo. Neste ano,
a entrega de brinquedos já
foi iniciada.
“Já estou entregando há
uns 30 dias, porque atendo
muitas famílias. Acredito
que já foram entregues
mais de 300 brinquedos.
Essas crianças ficam encantadas, alegram o dia
delas”, destacou.
Os moradores que quiserem ajudar com doações,
basta entrar em contato
com Regina pelo número de
WhatsApp (11 96631-0503).

| DE 60 A 69 ANOS |

Repescagem da
dose de reforço
acontece neste
fim de semana
em Barueri
Neste fim de semana,
Barueri realiza a repescagem para aplicação da
dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 em idosos. Segundo a gestão, no
sábado (9), será a vacinação dos moradores com 65
a 69 anos. Já no domingo
(10), será a vez daqueles entre 60 e 64 anos.
A dose de reforço é voltada para pessoas com mais
de 60 anos que tenham tomado a segunda dose da
vacina há pelo menos seis
meses. A aplicação na cidade não exige agendamento,
mas é necessário apresentar a carteira de vacinação,
um documento oficial com
foto e um comprovante de
endereço.
A imunização acontecerá, durante o fim de semana, no polo do Centro de
Eventos (Av. Sebastião Davino dos Reis 672), das 8h
às 17h. Há também sistema
drive-thru para idosos com
problemas de locomoção.

Envio de CV: comercial@folhadealphaville.com.br
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Taxa de inadimplência de
aluguéis tem redução de 50%
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

O Índice Periódico de
Mora e Inadimplência Locatícia (IPEMIL), medido
pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis
e Condomínios de São Paulo
(AABIC), revelou que a inadimplência nos aluguéis
de imóveis residenciais e
comerciais de São Paulo encerrou agosto em 2,08%.
Segundo a AABIC, essa
porcentagem mostra uma
queda de, aproximadamente, 50% na inadimplência,
se comparado ao mesmo
mês do ano passado, que
registrou 4,09%.
Além disso, os índices
mensais dos últimos quatro meses deste ano ficaram

Segundo AABIC,
queda dos
índices sinalizam
um ambiente
mais estável
abaixo dos mesmos períodos de 2020. Em maio, por
exemplo, a inadimplência
ficou em 2,31%, 0,81 ponto
percentual abaixo em comparação a mesma época
de 2020. Já em junho foi de
2,71%, 1,07 a menos que em
2020.
A associação considera
os valores de boletos emitidos no mês e não pagos até
90 dias após o vencimento.
Cenário
De acordo com a AABIC,
a queda dos índices sinalizam um retorno para um
ambiente mais estável de
inadimplência.
“A inadimplência já está
no mesmo nível pré-pandêmico, e a tendência é de
que os números continuem
caindo até o final do ano,
conforme o avanço da imunização e a redução das medidas de restrições de isolamento”, disse José Roberto
Graiche Júnior, presidente
da entidade.

JCOMP/FREEPIK

| EM AGOSTO | Dados da AABIC são em comparação ao mesmo período de 2020

| RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. Inadimplência nos
aluguéis em São Paulo ficou em 2,08% em agosto

