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Com melhora no cenário da pandemia,
shoppings estreiam decoração de Natal
Faltam 50 dias para o Natal e os shoppings já se preparam para trazer todo o clima natalino para o bairro. O Tamboré foi o primeiro
a inaugurar sua decoração, na quinta-feira (4), com balões temáticos e atrações como carrossel, gira-gira e Papai Noel para a sessão de
fotos. O Iguatemi Alphaville, o Alpha Square Mall, o Centro Comercial Alphaville e o Shopping Flamingo também já estão prontos. PÁG. 8
Faltam 50 dias para o Natal e
os shoppings da região já se preparam para trazer todo o clima
natalino para o bairro.
O Shopping Tamboré foi o primeiro a inaugurar a temporada e
já deu o ‘start’ nesta quinta-feira
(4) com decoração de Natal tendo
balões tradicionais desenvolvidos
pela empresa Cecília Dale.
Segundo o centro de compras,
foram preparadas atrações para
as crianças, seguindo protocolos
sanitários, como carrossel, gira-gira acessível, além do retorno do
Papai Noel para tirar fotos com a
garotada. O Iguatemi Alphaville,
o Alpha Square Mall, o Centro Comercial Alphaville e o Shopping
Flamingo já revelaram as novidades para a temporada.
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| BOA NOTÍCIA| PÁG 11

| BARUERI |
Furlan faz balanço
pós-pandemia e
anuncia reajuste
salarial PÁG. 4

Barueri não registra óbitos por
Covid-19 no mês de outubro
| EXPANSÃO |

| EM 2022 |

Franquia de
biscoitos
finos, Biscoitê
chega a Barueri PÁG. 5

Barueri voltará a
realizar Carnaval
com desfiles de
escola de samba PÁG. 10

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

| SHOPPING TAMBORÉ. Neste
ano, o mall contará com
diferentes atrações para as
crianças, além da possibilidade
tirar fotos com o Papai Noel
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HERÓDOTO
BARBEIRO

Jornalista do R7, Record News e Nova Brasil FM

Aumenta a cobertura
vacinal e a consciência
coletiva também
Dados do Governo de São
Paulo mostraram que, em outubro, o estado teve o mês com
menos óbitos provocados pelo
coronavírus desde abril de 2020,
ainda no início da pandemia. Barueri segue a mesma tendência.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, na
terça-feira (2), foram registradas
62 mortes por Covid-19 em São
Paulo, ante 890 no dia 1º de abril.
A queda de foi 93%.
Assim como no estado, no
mês passado, Barueri anotou o
menor número de novos óbitos
em decorrência da doença desde abril de 2020. Segundo dados
levantados pela reportagem no
site da Fundação Seade, em outubro, nenhuma pessoa morreu
por conta da Covid-19, ante 15 em
abril. A queda foi de 100%.
Já em Santana de Parnaíba,
em outubro, foram dez óbitos por

Presidente dançante
Sua maior diversão como militar é
dançar com as garotas mais animadas do
baile. O seu uniforme é o principal cartão
de visitas nas festas. O destino do jovem
é ficar na capital e lá conquistar um lugar
ao sol. É originário do interior do estado
e de uma família de baixa classe média,
e conclui que as oportunidades de subir
na vida se concentram na grande cidade.
Aparentemente nada tem que possa dizer
que um dia vai se dedicar à política. Não
tem cacife para isso, mas as coisas podem
mudar com o tempo e quem sabe conquistar uma vaga como deputado. As transformações políticas com a implantação de
uma ditadura abrem condições para uma
nova leva de políticos que almejam os
votos. O jovem, agora ex-militar, alista-se em um partido político conservador,
ligado especialmente aos grandes proprietários de terras e começa sua carreira
política. Para amigos jura que nunca teve
a intenção de se juntar aos políticos mais
conservadores e dominantes do Brasil.
Com a volta da democracia e das eleições
para presidência da república tudo pode
acontecer, até mesmo a vitória de alguém
desconhecido do eleitorado fora do seu
estado natal.
A eleição presidencial é o primeiro
teste para as forças políticas do país
desgastadas com o debate político que se
segue com a saída do titular e a posse do
vice-presidente da república. O clima se
torna intensamente insustentável diante
da separação dos dois maiores partidos
que repartiram a presidência durante 4
anos. Não há mais possibilidade de acordo. Uns chamam os outros de traidores,
golpistas, entreguistas, aliados ao capital internacional e por aí vai. O fortalecimento do aparato estatal, com criação de
novas empresas sob o domínio do Estado
é pelo menos um ponto de convergência
entre as forças políticas consideradas

conta da Covid-19, enquanto em
abril de 2020, começo da pandemia, três mortes foram anotadas.
O secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn, disse
que os números são reflexo da
campanha de vacinação no estado.
Para ele, é fundamental que
quem precisa da segunda dose
vá aos postos de vacinação para
estar totalmente imunizado.
De acordo com ranking da cobertura vacinal completa contra
Covid-19 do governo de SP, até
quarta-feira (3), 68,71% do total
da população de Barueri tinha
tomado as duas doses. Em Parnaíba, essa porcentagem chegou
a 73,88%.
A cobertura vacinal só cresce,
e aparentemente, a consciência
de cada um no cuidado com a
sua própria saúde e a coletiva,
também.
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“É hora de repensar
nossas prioridades
(...) e de reprogramar
nosso futuro. É hora
de agir, de agir
juntos, é hora”,
Papa Francisco em mensagem em prefácio
de livro com as reflexões sobre encíclica
dedicada à defesa do meio ambiente

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

conservadoras e progressistas. Ou
melhor, uma convivência pacífica entre
partidários do capitalismo e do socialismo. Para fortalecer a chapa presidencial,
opta por escolher um candidato a vice
gaúcho. Uma conciliação entre um candidato do sudeste e um vice do sul. Uma
força considerável levando-se em conta
a concentração maior de eleitores nestas
duas regiões do Brasil.
A campanha presidencial se transformou em um tabuleiro de xadrez, no
qual os candidatos precisam demonstrar
agilidade e traquejo político para atrair
mais aliados e eleitores. Já não se fala
mais de uma candidatura de “união
nacional’’. A origem do vice assusta
parte da burguesia nacional temente de
uma onda crescente de estatização da
economia e a influência dos sindicatos.
Juscelino Kubistchek de Oliveira banca
a escolha do ex-ministro do trabalho de
Getúlio Vargas, João Goulart. Este também é estancieiro gaúcho. A campanha
tem como mote “ cinco anos em cinco”
e a transferência da capital brasileira do
Rio de Janeiro para Brasília. A capital
da esperança como gosta JK de se referir
a ela. O governo se mostra conciliador,
anistia a todos, especialmente militares,
atrai o capital internacional para investir
na indústria automobilística e ressuscita
o slogan “ governar é abrir estradas. Por
outro lado, rompe com o FMI que alerta
para a gastança e a inflação à vista.
Brasília quebra o caixa do governo. Mas
JK é bom de marketing, continua um
bom dançarino nas casas noturnas do
Rio e amigos de boêmios cariocas como
escritores e artistas. Deixa-se fotografar em aviões e carros e ganha o título
de Presidente Bossa Nova, música de
autoria de Juca Chaves. Passa as chaves
do cofre federal para o sucessor Jânio
Quadros. O cofre está vazio.
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| ADMINISTRAÇÃO | O tucano atribui a superação da crise ao controle das finanças e determinação de prioridades na gestão

Furlan faz balanço pós-pandemia e
anuncia reajuste salarial para 2022
GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Na semana em que o Governo do Estado de São Paulo anunciou a maior queda
de mortes por Covid-19, 93%
desde abril, e nenhum óbito
em Barueri no mês de outubro, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), conversou com a reportagem e fez
um balanço pós-pandemia.
Na ocasião, o tucano
também anunciou o reajus| GESTÃO. O prefeito
afirma que cortou
gastos para manter a
cidade nos trilhos

te salarial de 29,6% para os
professores e de 10% para
todos os demais servidores
públicos, com início em 1º
de janeiro de 2022.
Segundo ele, graças ao
corte de gastos de obras que
não eram priopritárias naquele momento, foi possível
direcionar recursos para a
folha de pagamento. “Era
mais prioridade aumentar
o salário do servidor, valo-

BENJAMIN SEPULVIDA

“A facada foi dada
nos milhões de
brasileiros capitão”

rizar o funcionalismo que
ficou sem reajuste no salário
por conta de determinação
federal”, explicou Furlan,
que acredita que com a ação
gira também a economia

do município. Quinze mil
funcionários serão beneficiados com a medida. “A
inflação deve ficar em 9% e
já anunciei o reajuste geral
de 10%”.

Força regional
Na avaliação de Furlan,
o desempenho dos prefeitos da região contou muito para o enfrentamento à
pandemia. “O Rogério Lins

(PODE), Osasco; Marcos Neves (PSDB), Carapicuíba e
Igor Soares (PODE), Itapevi
e Rogério Franco (PSD), em
Cotia são muito bons prefeitos. Jovens, eles aceitaram
o desafio, não mediram
esforços e se firmaram. As
prefeituras foram acudindo
a população”, avaliou.
Mesmo diante da pandemia, os índices de Barueri
se sobressaíram na região.
De março de 2020 até maio
deste ano, mais de 6,2 mil
empresas se instalaram no
município. “Quando eu percebi que poderia ter queda
brutal de receita eu coloquei
o pé no freio onde dava para
parar e focamos a gestão no
enfrentamento à pandemia.
Segundo ranking do estado,
entre as cidades que integram o Cioeste, Barueri conta com o segundo melhor
desempenho da região, com
44,5% da população com ciclo vacinal completo, chegando a 191,5 mil vacinados.
Para manter o município neste patamar, o prefeito disse que vai solicitar um
levantamento sobre o número de funcionários que
se recusam a tomar a vacina
contra Covid-19, sem justa

causa. “Vou tomar providência, estamos falando de
saúde pública. Aqui não vai
trabalhar”.
Missão
Ao fazer o balanço do
período de pandemia, Furlan se emocionou e disse
que por muito pouco não
foi uma das milhares de
vítimas da doença no país.
“Minha saturação foi a 84,
eu temi pela minha vida.
Mas creio que Deus gosta de
mim e me quer aqui fazendo
o que mais me faz feliz, cuidando das pessoas”.
Sem querer falar da
disputa municipal, que
ocorre em 2024, o prefeito diz que o momento é de
trabalho e quem deseja o
cargo, até o momento “só
se preocupa em chegar ao
poder para governo em benefício próprio”.
Governo Bolsonaro
Furlan aproveitou para
criticar a atuação do presidente Jair Bolsonaro. “A facada não foi só nele, foi em
nós, nos milhões de brasileiros. Ano que vem ele sai,
é a nossa oportunidade de
escolher”, alertou.

| BARUERI |

Uso obrigatório de máscara pode chegar ao fim em dezembro
Na quarta-feira (3), o Governo do Estado de São Paulo informou que prevê o fim da
obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos no início de dezembro. A
proposta, defendida pelo grupo de especialistas que orientam a gestão de João Doria, está
condicionada à elevação do índice de pessoas com a vacinação completa (duas doses).

Rubinho Furlan, filho do
prefeito de Barueri, Rubens
Furlan (PSDB), desistiu de
tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados em
2022, mas não saiu de cena.
Segundo o pai, ele está
se preparando. “O Rubinho
vem, mas agora não. A hora
que o pai sair, abre espaço.
Provavelmente, o vazio do
pai ele vai preencher, eu espero”, falou.
Furlan, que está em seu
sexto mandato, já anunciou
que pretende encerrar a
carreira política ao final da
atual gestão.

Já a filha do gestor,
Bruna Furlan (PSDB), que
atualmente ocupa uma vaga
na Câmara Federal e cumpre seu segundo mandato,
confirmou sua pré-candidatura para deputada estadual. Bruna ressaltou que
quer ocupar uma cadeira na
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo para ficar mais próxima da família
e contribuir com o trabalho
dos prefeitos da Região Oeste da Grande São Paulo. “Eu
já faço este trabalho, mas
pretendo intensificar ainda
mais”.

FACEBOOK

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

“A hora que o pai sair, abre espaço”,
diz Furlan sobre futuro de Rubinho

| 2022. Rubinho, filho do
prefeito Rubens Furlan,
desistiu de tentar uma vaga
na Câmara dos Deputados

economia
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| EXPANSÃO | Para 2022, a rede pretende abrir 35 lojas e espera um faturamento de R$ 70 milhões

Franquia de biscoitos
finos abre unidade no
Shopping Tamboré
Segundo dados da Euromonitor, o Brasil é o 3º
maior mercado consumidor de biscoitos do mundo, sendo que em 2020
foram vendidos cerca de
1,5 milhão de toneladas da
guloseima.
Com um mercado em
expansão, a região foi um
dos locais escolhidos pela
rede de franquias Biscoitê,
fundada pelo empresário
Raul Matos, para abrir sua
27ªunidade no eixo Rio-São Paulo, no Shopping

A nova loja
oferece serviço
de delivery e
Personal
Shopper
Tamboré (Avenida Piracema, 669). “A Biscoitê é
uma boutique de biscoitos
que permite conhecer a delícia produzida em vários
lugares do mundo em um
único lugar”, conta o fundador, Raul Matos. Segundo o empresário, “a região

de Barueri/Santana de
Parnaíba comporta mais
uma loja da rede”. O faturamento total esperado é
de R$ 70 milhões.
A loja oferece serviço
delivery e também conta
com o atendimento via
WhatsApp,por Personal
Shopper (11) 5184-0960.
Expansão
Para quem pretende
investir em uma franquia
da rede, a Biscoitê oferece
modelos de negócios com
investimentos de R$150
mil até R$390 mil (https://
biscoite.com.br).

DIVULGAÇÃO

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

|CEO. A rede de franquias foi criada pelo empresário Raul Matos

| BETHAVILLE |
Centro de
fisioterapia e
estúdio de pilates
chega a Barueri
O Studio Solaris acaba
de chegar a Barueri com proposta de fisioterapia e pilates
(Av. Anápolis, 100 - Sala 907
- 9º Andar - Bethaville I ).
Entre as especialidades,
Pilates para Gestantes, Idosos, Reabilitação e Fitness;
Fisioterapia, RPG, Osteopatia, Liberação Miofascial,
Ventosaterapia, Dry Needling e Drenagem Linfática.
As proprietárias Larissa
Gaia e Silvia Rodrigues contam que os principais diferenciais são a qualidade do
atendimento prestado por
profissionais com ampla experiência, aparelhos novos,
espaço amplo e arejado,
com a finalidade de promover uma melhor qualidade
de vida.
Mais informações (www.
studiosolarisfisio.com).
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MACKENZIE
DESDE 1870 VALORIZANDO
O CONHECIMENTO

MATRÍCULAS
ABERTAS 2022
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO
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| RETOMADA | A grande novidade é que alguns deles terão o retorno presencial do Papai Noel para tirar fotos com as famílias

Com melhora na pandemia, shoppings
preparam atrações para o Natal
BEATRIZ BONONI

notas
rápidas.

redacao@folhadealphaville.com.br

Faltam 50 dias para o
Natal e os shoppings da
região já se preparam para
trazer todo o clima natalino
para o bairro. O Shopping
Tamboré (Av. Piracema
669) já deu o ‘start’ e inaugurou nesta quinta-feira (4)
a sua decoração de Natal
com balões tradicionais desenvolvidos pela empresa
Cecília Dale.
Segundo o centro de
compras, foram preparadas
atrações para as crianças,
seguindo protocolos sani-

tários, como carrossel, gira-gira acessível, além do
retorno do Papai Noel para
tirar fotos com as famílias.
Haverá um trono para o
bom velhinho e um ao lado
para as crianças e adultos.
“Nossa decoração está
pronta e o Papai Noel enfim
retorna presencialmente
ao shopping para a alegria
de todas as famílias. Com o
avanço da vacinação e melhora no cenário da Covid,
estamos observando um re-

Barueri encerra
serviço de testagem da Covid-19
nas tendas

Na sexta-feira (5), Barueri encerra o serviço
de testagem da Covid-19
nas tendas montadas no
estacionamento do Ginásio José Corrêa. Segundo
a gestão, desde setembro
de 2020, foram realizados
79.483 exames de RT-PCR. Pessoas que apresentarem sintomas devem ir
até um pronto-socorro.

| CAUSA ANIMAL |
Parnaíba cria
selo “Influenciador
Pet Digital”

DIVULGAÇÃO

Iguatemi inaugura
decoração
de Natal
no sábado (6)

| NO GINÁSIO JOSÉ CORRÊA |

| SHOPPING TAMBORÉ. Neste ano, o mall contará com atrações para crianças, além da presença do Papai Noel

torno consistente do consumidor ao nosso shopping”,
disse Maria Luiza Thomé,
gerente de marketing do
Shopping Tamboré.
Com inauguração marcada para este sábado (6),
o Iguatemi Alphaville (Al.
Rio Negro 111) terá como
tema a “Fábrica de Doces
dos Ursos”, com atrações
como simulador do Trenó
do Papai Noel e mini cená-

rio interativo, tudo em 3D.
A novidade fica com o
retorno do bom velhinho a
partir do dia 20 de novembro. O mall informou que
ele ficará protegido por placas de acrílico e terá espaço
para as crianças se sentarem e tirarem fotos.
Já o Alpha Square Mall
traz a 3ª edição do “Natal
Nevado” também a partir
deste sábado (6) e, neste

ano, o Papai Noel fará visitas ao empreendimento aos
sábados, das 14h às 18h, no
tradicional globo de neve
gigante, recebendo as famílias, fotografando e interagindo com o público.
Mais shoppings
O Centro Comercial Alphaville fará o Natal Tropical, que deve ser inaugurado no dia 15. Uma Parada de

Natal deve ser realizada no
início de dezembro, com a
presença de Noel.
Com previsão para
inauguração no dia 13, o
Shopping Flamingo (Al.
Araguaia 762) fará o “Natal
+ Doce Flamingo”, em que
além da decoração, nas
compras acima de R$500
o cliente pode trocar seu
cupom por um panetone ou
chocotone Bauducco.

| CÂNCER DE PRÓSTATA |

Pelo Novembro Azul, Barueri
tem programação especial
Para conscientizar a população sobre o combate ao
câncer de próstata, durante
este mês, acontece a campanha Novembro Azul. A
doença é o tipo de tumor
mais comum em homens
com mais de 50 anos e a
ideia da iniciativa é também promover a conscientização sobre cuidados com
a saúde masculina.
Em Barueri, diferentes
ações serão promovidas
nas Unidades Básicas de
Saúde em prol da iniciativa.

Segundo informações da
prefeitura, haverá palestras
sobre prevenção ao câncer
de próstata, importância no
cuidado da saúde do homem
e intensificação no atendimento para solicitação dos
exames e roda de conversa
sobre preconceitos e saúde
do homem.
Terá ainda entrega de
panfleto informativo e busca
ativa em algumas unidades.
A programação completa
está no site da prefeitura
(barueri.sp.gov.br).

Santana de Parnaíba sancionou um projeto de lei,
da vereadora Sabrina Colela, que cria o selo “Influenciador Pet Digital”.
Segundo documento, o
selo será para influenciadores digitais que contribuem para a doação de
alimentos, acolhimentos
e desempenham projetos
à doação e defesa dos
animais.

| ALPHASÍTIO |
Avenida dos
Parques recebe
novo asfalto

Dando continuidade ao
programa Asfalto Novo,
Santana de Parnaíba realizou o recapeamento asfáltico da Av. dos Parques,
no Alphasítio. Segundo a
prefeitura, toda a via recebeu a melhoria.

| ENTRADA GRATUITA |
Parnaíba realiza
festival de torresmo
e churros
Nos dias 19, 20 e 21 de
novembro, das 12h às
22h, acontece o festival
de torresmo e churros
de Santana de Parnaíba, no bairro da Fazendinha (Av. Tenente Marques 5701). A entrada é
gratuita.
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ABBRACCIO AMPLIA PRESENÇA
E PASSA A ATENDER A REGIÃO
DE ALPHAVILLE VIA DELIVERY
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Alinhada às tendências do setor, marca anuncia nova operação baseada
100% no ambiente virtual
Clientes da
região de
Alphaville podem
experimentar os
pratos da rede de
restaurantes pelo
aplicativo do iFood

Desde que chegou ao Brasil em
2015, o Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, tem
como missão proporcionar boas experiências aos seus consumidores. Pensando nisso, a marca, que apresenta
em seu cardápio diversas opções de
massas, carnes e acompanhamentos,
anuncia a expansão da sua operação
de delivery para uma nova região da
Grande São Paulo: Alphaville.
Operando em um ambiente 100%
virtual, sem atendimento presencial
e unidade física, os clientes da região
de Alphaville podem experimentar as
delícias da rede de restaurantes pelo
aplicativo do iFood.
“O anúncio da nova operação de
delivery da marca tem como objetivo
atender ainda mais consumidores e
oferecer momentos deliciosos, sem
que precisem sair de suas casas. Prezamos por levar experiências incríveis
e diferenciadas aos nossos clientes,

A rede de
restaurantes
Abbraccio chegou
ao Brasil em 2015
e é inspirada no
lifestyle italiano
onde quer que eles estejam”, afirmou
Marisa Palhares, Gerente de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Abbraccio.
Além da nova operação de delivery em Alphaville, que está funcionando com menu reduzido, a rede de
restaurantes conta ainda com 12 unidades físicas que também oferecem
serviço de entrega nas cidades de São
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Os endereços podem
ser conferidos em www.abbracciorestaurante.com.br.

SERVIÇO

Restaurante Abbraccio
abbracciorestaurante.com.br

folhadealphaville.com.br
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cidade

| FOLIA | Secretário de Cultura e Turismo disse que decisão foi tomada após o fim das restrições pelo Governo de SP

Barueri voltará a realizar o Carnaval em
2022 com desfiles das escolas de samba
Barueri. Conforme o decreto estadual, o evento está
liberado. Agora, vamos organizar com as Escolas de
Samba”, informou Jean.
Ainda de acordo com
ele, o próximo passo será a
realização de um estudo so-

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Segundo Jean,
será realizado
estudo sobre os
protocolos que
serão adotados
bre os protocolos sanitários
que serão adotados para
o evento. “Vamos estudar
sobre a questão dos protocolos, por exemplo, uso de
máscaras. A ideia é ainda
continuar tomando os devidos cuidados”, destacou.
Até o fechamento da edi-

BOB CRUZ/SECULT

Barueri voltará a realizar o seu Carnaval, com os
tradicionais desfiles das escolas de samba da cidade,
em 2022. Foi o que informou
o secretário de Cultura e Turismo Jean Gaspar à Folha
de Alphaville.
Segundo o secretário,
a decisão foi tomada após
a liberação, por parte do
Governo de São Paulo, do
funcionamento de todos os
estabelecimentos no estado,
o que inclui casas noturnas
e shows em pé, com capacidade máxima e sem limite de
horário. O fim das restrições
aconteceu na segunda-feira
(1º) após quase 600 dias do
início da quarentena.
“Teremos Carnaval em

| DESFILES. Presidente da LIESB, Pedro Donizete, afirmou que a expectativa é grande para o
Carnaval e que será feito da forma mais segura (foto tirada antes da pandemia)

ção, a Prefeitura de Santana
de Parnaíba não informou
sobre a realização do Carnaval no município.
Expectativa
À reportagem, Pedro
Donizete de Paulo (Doni),
presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e das Escolas de
Samba de Barueri (LIESB),
afirmou que a expectativa é
grande para a retomada do
Carnaval na cidade.
“Fizemos todos os ofícios e já foi tudo encaminhado para a Secretaria
de Cultura, a qual temos o
apoio. Pretendemos fazer o
Carnaval da forma mais segura e, se a pandemia continuar com índices baixos,
temos 99% de chance do
evento acontecer”, apontou.

Imagem da Fachada em Desenvolvimento

BREVE

LANÇAMENTO

O novo empreendimento de Alphaville, com uma localização
privilegiada para você ter uma vida mais completa.

51 a 85m2
1 ou 2 suítes

Imagem da Piscina em Desenvolvimento

VISITE O DECORADO
STAND: AL. ITAPECURU, 179

Invista em um empreendimento
que valoriza o seu patrimônio.

Futura Comercialização:

Realização e Construção:

Parceria:

11 4200-8150 | WWW.SOULITAPECURU.COM.BR
O empreendimento somente será comercializado após o registro de Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos da Lei nº 4.591/64. Material preliminar, sujeito a
alteração. Be Home - CRECI: 23.926-J. Sampa e Ferraço Consultoria Imobiliária Ltda. CRECI: 27399-J.

folhadealphaville.com.br
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| MELHORA | Dado se refere à comparação a abril de 2020, início da pandemia. Tendência de queda segue o estado | HIPISMO |
Moradora de
Alphaville fica
em primeiro em
Campeonato
Internacional

Barueri não registra novas mortes
pela Covid-19 no mês de outubro

reflexo da campanha de vacinação no estado.
“É fundamental que
quem precisa da segunda
dose vá aos postos de vacinação para estar totalmente imunizado”, disse Go-

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

Cidade teve
queda de 100%
nas mortes em
relação a abril
de 2020

RICARDO SANTOS/SECOM BARUERI

Dados do Governo de
São Paulo mostraram que,
em outubro, o estado teve
o mês com menos óbitos
provocados pelo coronavírus desde abril de 2020,
ainda no início da pandemia. Barueri segue a mesma
tendência.
Segundo informações
da Secretaria de Estado da
Saúde, na terça-feira (2), foram registradas 62 mortes
por Covid-19 em São Paulo,
ante 890 no dia 1º de abril. A
queda de foi 93%.
Assim como no estado,
no mês passado, Barueri
anotou o menor número de
novos óbitos em decorrência da doença desde abril
de 2020. Segundo dados le-

| RESULTADO. Autoridades relacionam a queda nas mortes aos bons índices de vacinação. Em
Barueri, mais de 68% do total da população já foi imunizada

vantados pela reportagem
no site da Fundação Seade,
em outubro, nenhuma pessoa morreu por conta da
Covid-19, ante 15 em abril. A
queda foi de 100%.

Já em Santana de Parnaíba, em outubro, foram
dez óbitos por conta da Covid-19, enquanto em abril de
2020, começo da pandemia,
três mortes foram anotadas.

Vacinação
Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira
(3), o Secretário de Estado
da Saúde, Jean Gorinchteyn,
disse que os números são

rinchteyn.
De acordo com ranking
da cobertura vacinal completa contra Covid-19 do
governo de SP, até quarta-feira (3), 68,71% do total da
população de Barueri tinha
tomado as duas doses. Em
Parnaíba, essa porcentagem
chegou a 73,88%.

A moradora de Alphaville
Raffaella Frugoli de Salles, de
12 anos, levou o 1º e o 2º lugar
no Campeonato Internacional da Juventude de Hipismo.
A competição aconteceu entre os dias 27 e 31 de outubro,
na Sociedade Hípica Paulista.
Segundo Ana Frugoli,
mãe de Raffaella, sua filha
foi convidada pela Confederação Brasileira de Hipismo
(CBH) a integrar o time Brasil.
“Para vencer, ela precisou ter foco e coragem. Mesmo com duas montadas diferentes, com Galileo JMen
e Absinthum JMen, cavalos
cedidos por amigos, ela deixou para trás 25 conjuntos
e provou mais uma vez talento e maturidade nas pistas”, destacou.
A próxima disputa da
atleta será no Rio de Janeiro,
no fim de novembro.

folhadealphaville.com.br
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Em 2022, Portugal vai alterar
concessão do Golden Visa
BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

No próximo ano, os critérios para obtenção do
Golden Visa, um regime de
imigração para estrangeiros
em Portugal, sofrerão alterações. Nos últimos anos, o
país se tornou uma rota para
brasileiros, seja como destino para trabalho, turismo,
estudos e, principalmente,
para investimentos.
A partir de janeiro de
2022, o benefício para brasileiros passará a valer apenas
em casos de aquisição de investimentos imobiliários no
interior do país e nas regiões
dos Açores e da Madeira. O
objetivo é estimular o crescimento nessas áreas.
“O Golden Visa proporciona muitos benefícios a
quem deseja se estabelecer
em Portugal, especialmente
por proporcionar que o residente exerça sua atividade

Golden Visa é
um regime de
imigração para
estrangeiros em
Portugal
profissional normalmente e
possa solicitar autorização
de residência para membros
da sua família”, destacou
Paulo Elísio de Souza, CEO
do escritório jurídico Elísio
de Souza, que tem filial estabelecida em Lisboa.
Benefícios
O Golden Visa, atualmente, é concedido àqueles que
adquirem imóveis em qualquer cidade portuguesa que
valham 500 mil euros ou mais
e de 350 mil euros ou mais,
com a condição de que a construção tenha sido concluída
há, no mínimo, 30 anos.
Com o benefício em
mãos, é possível pedir a nacionalidade portuguesa, o
que garantirá o cartão de cidadão, o passaporte português e possibilidade de residir em qualquer país que faça
parte da União Europeia.
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| MUDANÇA | Benefício vai valer apenas aquisição de investimentos imobiliários no interior

| BENEFÍCIO. Objetivo da mudança estimular o
crescimento em outras áreas

