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Moradores de Alphaville querem
melhorias na mobilidade e na saúde

Uma enquete feita nesta terça-feira (11), nas redes sociais da FdA, mostrou que, para 2022, a área de mobilidade urbana, seguida por
saúde, são as que mais precisam de investimentos, segundo os moradores. Confira as obras elencadas pela Prefeitura de Barueri. PÁG. 8
Uma enquete feita nas redes
sociais da Folha de Alphaville
mostrou que, para 2022, a área de
mobilidade urbana é que mais precisa de melhorias em Alphaville na
opinião dos moradores, seguida por
saúde, meio ambiente e social.
Entre as obras de infraestrutura, a gestão de Barueri disse que
que está construindo uma galeria
de drenagem e canalização na região do Tamboré e no quesito meio
ambiente, entregará o Parque da
Juventude, na Chácara Marco, nos
moldes do Ibirapuera. Na área da
saúde, o Hospital Regional Rota
dos Bandeirantes, no Parque Viana, é o grande destaque.
A Prefeitura de Santana de
Parnaíba não retornou à reportagem sobre obras nas áreas citadas.

Pré-candidato a
deputado federal,
Monti diz que dará
conta do recado
PÁG. 4

DIVULGAÇÃO SECOM/BARUERI

| SÉRIE DE ENTREVISTAS |

| HOSPITAL REGIONAL. Equipamento atenderá casos de alta complexidade e terá mais de 300 leitos, centro cirúrgico, entre outros espaços

| CORONAVÍRUS |

Parnaíba se
prepara para
vacinar crianças
a partir de 5 anos
PÁG. 8

Cidades cancelam folia, por
conta da alta de Covid-19
PÁG 8

Mande um oi fique informado!

(11) 9 5595.3433

Santana de Parnaíba se prepara para a vacinação contra a
Covid-19 de crianças a partir de
5 anos. Segundo a gestão, as que
são homologadas serão automaticamente chamadas via SMS. Já as
sem cadastro, o responsável deve
comparecer a uma UBS com documento e comprovante de endereço.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ANDREA FELIZZOLLA/ARQUIVO FOLHA DE ALPHAVILLE

| CARNAVAL 2022 |
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Quais suas expectativas de
melhorias para o bairro, em 2022?
Uma enquete feita nesta terça-feira (11), nas redes sociais da Folha
de Alphaville, mostrou que a área
de mobilidade urbana é que mais
precisa de melhorias em Alphaville na opinião dos moradores do
bairro, seguida por saúde, meio
ambiente e social. Mais de 220 pessoas participaram da pesquisa.
Entre as obras de infraestrutura, a gestão de Barueri disse que
que está construindo uma galeria
de drenagem e canalização na região do Tamboré.
Quanto ao meio ambiente, a
Prefeitura tenciona entrar o Parque da Juventude, na Chácara
Marco, nos moldes do Ibirapuera e

terá uma grande infraestrutura de
lazer, cultura e educação ambiental, como pistas de skate, de caminhada, quadras e playground. O
local, que tem previsão de entrega
no 1º semestre, foi projetado pelo
arquiteto Benedito Abbud.
Já na área da saúde, o destaque é a construção do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes. A
unidade, que ficará no Pq. Viana,
atenderá casos de alta complexidade. O hospital atenderá mais de
1,8 milhão de moradores das sete
cidades da região.
A Prefeitura de Santana de Parnaíba não retornou à reportagem
sobre obras nas áreas citadas. Mas
esperamos que tenha projetos para
todas elas!
Feliz Ano todo!

“Infelizmente, ela
[ômicron] já é prevalente
aqui no Brasil, nós
estamos assistindo o
aumento de casos. E,
como em outros países
que têm uma campanha forte
como a nossa [de vacinação], a nossa
expectativa é que não tenha um
impacto em hospitalização
e em óbitos”, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre variante
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| SÉRIE DE ENTREVISTAS | Atual secretário de Governo de Barueri soma 40 anos de vida pública

Pré-candidato a deputado federal,
Monti diz que dará conta do ‘recado’
DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

os deputados federais eleitos terão, Monti falou que
as principais dificuldades
enfrentadas estarão concentradas nas áreas da saúde
e educação, por conta da
pandemia.

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

O secretário de Governdo de Barueri, Milton Monti
(sem partido), pré-candidato a deputado federal, disse em entrevista exclusiva
à Folha de Alphaville que
se vencer as eleições, ‘dará
conta do recado’.
Milton tem mais de 40
anos de vida política, já ocupou uma cadeira no Congresso Nacional por cinco
mandatos, esteve por dois
mandatos como deputado
estadual e também passou
pelos cargos de vereador e
prefeito. Milton tem a ‘missão’ de ‘substituir’ a deputada federal Bruna Furlan
(PSDB), que deixará sua cadeira para concorrer à vaga
na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Ele garante que sua trajetória contribuirá para um
trabalho de excelência. “Eu
estarei lá para representar
Barueri com muita honra e
dedicação. Não é facil substituir a Bruna porque ela é
muito trabalhadora e dedicada, mas eu vou dar conta
do recado”, garantiu.
Milton está confiante e
avalia que a experiência é o

| BARUERI. Monti diz que proposta de trabalho estará totalmente alinhada com a do prefeito Furlan

“Nós temos que
pacificar o país
e remar na
mesma direção”
que vai determinar as eleições de 2022. “Ser conhecido é bom, mas acho que o
que vai pesar muito nessa

eleição é a experiência. É
preciso compromisso. As
pessoas precisam ter relacionamento e o meu cargo
no governo Furlan aumenta
o meu compromisso com
Barueri”, opinou. “Eu tenho muita confiança que
vou vencer, a minha proposta será estar alinhado

totalmente com o prefeito
Furlan. Ele é a liderança
máxima de Barueri, da
região e juntos nós podemos lutar e trabalhar por
projetos prioritários. A direção que ele der, vamos
abraçar e trabalhar muito
para realizar”, falou.
Sobre os desafios que

Desafios
“Além disso, a educação
retrocedeu nestes anos por
questões ideológicas, temos
que pensar em levar ensinamento para a juventude”.
Na análise do pré-candidato há um movimento negacionista no Brasil e isso precisa ser solucionado. “Nós
temos que pacificar o país
e remar na mesma direção
para crescermos. Existe desemprego, emergências e o
trabalho será difícil”.
Milton contou que está
preparando alguns pilares
para a sua campanha, mas
destacou em especial um
programa voltado para os
jovens. “Precisamos atuar,
ajudar essa nova geração
que está emergindo, colocá-los no mercado de trabalho. Uma das minhas
ideias é fazer um programa
robusto para o primeiro
emprego”. O pré-candidato
deve decidir ainda este mês
a qual partido se filiará.

notas
rápidas.

| CIOESTE |
Portal regional
de vagas deve
iniciar em março

Em março, deve
entrar em funcionamento o portal
regional de vagas de
emprego. Conforme
estabelecido pelos
prefeitos participantes do Consórcio
Intermunicipal da
Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), o portal
irá, inicialmente,
unificar e disponibilizar vagas da área de
tecnologia da informação, futuramente
entrarão outros segmentos.

| SERGIO RIBEIRO |
Ex-prefeito de
Carapicuíba é
condenado

O ex-prefeito de
Carapicuíba, Sergio
Ribeiro (PT), foi
condenado pelos
crimes de organização
criminosa, prevaricação
e falsidade ideológica.
As penas somadas
chegam a 23 anos
de prisão. O político
terá ainda que pagar
282 dias de multas,
no mínimo legal, com
correção monetária no
momento da execução,
por infração. Sergio já
entrou com recurso da
decisão.

| CORRIDA 2022 |

O prefeito de Itapevi,
Igor Soares, deixou a presidência paulista de seu partido, o Podemos. O anúncio
foi feito em suas redes sociais na segunda-feira (10).
De acordo com o gestor,
“o Brasil não pode ter apenas dois extremos como opções para a próxima eleição
e, em minha vida, sempre
tive posição e ousadia para
buscar e propor novos caminhos”, justificou.
Motivo
O prefeito disse que o

motivo de sua decisão foi
por discordar do apoio à
candidatura do deputado
estadual Arthur do Val (Patriota), o Mamãe Falei, ao
Governo do Estado. Soares
defende a candidatura de
Rodrigo Garcia (PSDB), o
atual vice-governador, ao
Palácio dos Bandeirantes.
Disputa presidencial
Apesar disso, Igor reforçou que continua sendo
um soldado e está à disposição do partido e da população para contribuir com

uma candidatura nacional.
Ele afirmou que apoiará o ex-juiz federal e ex-Ministro da Justiça Sergio
Moro (Pode) na disputa
pela Presidência da República. Moro deve enfrentar
o atual presidente, Jair
Bolsonaro (PL), o ex-presidente Lula (PT), o governador João Doria (PSDB), Ciro
Gomes (PDT), entre outros
nomes.
Nas últimas eleições,
o prefeito foi reeleito com
98% dos votos válidos, um
dos destaques do país.

DIVULGAÇÃO/FNP

Igor deixa presidência do Podemos,
mas afirma que apoiará Sergio Moro

Frente Nacional dos Prefeitos pede liberação de autotestes de Covid-19
A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Consórcio Conectar enviaram, na quinta-feira (13),
ofício ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitando
a comercialização em farmácias e drogarias de autotestes que detectem a presença de
COVID-19. O pedido resulta do aumento no número de casos da doença.
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| PESQUISA | Catho revelou que valor é de R$ 1,9 mil. Barueri desponta com 4,4 salários mínimos de renda per capita

Estado de São Paulo tem melhor
remuneração média do Brasil
| NEGÓCIOS |

GLÁUCIA ARBOLEYA

Uber entra no ramo
de fretados e expande
serviços para empresas

Inflação deve
ser a 3ª maior
to desde 2015 (10,67%).
Com isso, o salário mínimo de R$ 1.212,00 anunciado para 2022 não repõe
a inflação do ano passado, acima do reajuste de
10,02% da remuneração.
Segundo uma pesquisa
recente da Catho, o Estado
de São Paulo possui a melhor remuneração média
do país, com R$1.926,78
por mês. Já o Nordeste tem a pior situação,
R$1.406,62.
O levantamento avalia
que a existência de vagas

DIVULGAÇÃO/UBER

A inflação brasileira
em 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
deve ser a terceira mais alta
entre as principais economias do mundo, ficando
apenas atrás da Argentina
e da Turquia, segundo levantamento da economista-chefe Andrea Damico,
da Armor Capital, com os
dados da plataforma CEIC
Data. O IPCA ficou em dois
dígitos em 2021, com alta
de 10,06%, o maior aumen-

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

redacao@folhadealphaville.com.br

| PROGRAMA DE STARTUPS. Em 2021, Barueri atraiu mais de 6,1 mil novas empresas no geral

| TRANSPORTE. Veículos levarão de 10 até 50 pessoas

que exigem maior qualificação profissional elevam
as remunerações em São
Paulo. As diferenças também podem ser explicadas pela concentração de
riquezas. É no Sudeste
que está localizado 55%
do PIB (Produto Interno
Bruto) do país.

Na quarta-feira (12), a
Uber anunciou o lançamento no Brasil do Uber
Shuttle para empresas, um
serviço de transporte coletivo de funcionários.
O novo produto vai ajudar no deslocamento de profissionais na ida e na volta do
trabalho em veículos com capacidade de 10 a 50 pessoas.
Segundo Tavane Gurdos,
diretora da Uber para Empresas na América Latina, o lançamento segue a tendência
da diversificação de benefícios corporativos.

Região
Na região, Barueri desponta com uma renda média de 4,4 salários mínimos
per capita, ou seja, seguindo o novo índice salarial,

R$ 5,3 mil. Os dados são do
estudo A Estrada para Crescer realizado pela agência
Virtù e o Centro de Liderança Pública (CLP), com o
apoio do Grupo CCR.
A cidade fechou o ano
de 2021 com 39.511 empresas ativas. Destas, 12.664
empresas estão localizadas
na região de Alphaville/
Tamboré. O número representa 32% da fatia total.
Recentemente, o município foi considerado o melhor do país para se fazer
negócios, pelo ranking da

revista Exame.
Em 2021, de janeiro a
novembro, 6.145 novas
empresas se instalaram na
cidade, entre as maiores
estão a Kavak.com e a Rede
Varejista São Vicente. De
acordo com a administração municipal, o maior número se refere ao segmento
de serviços.
Osasco, um dos maiores municipios vizinhos, possui uma renda
média por pessoa de 3,3
salários mínimos, cerca de
R$ 3,9 mil.

| EXPO |

Influenza
e Ômicron
atinge 25% dos
funcionários de
bares e hotéis

cas do Estado de São Paulo.
O evento é uma oportunidade para as cidades mostrarem sua vocação voltada ao
turismo de lazer, explorando características típicas,
culturais, gastronômicas,
artísticas e religiosas.
Quanto ao Turismo de
Negócios, as cidades poderão dar visibilidade a seus

setores hoteleiro, comercial,
de eventos, de negócios e de
tecnologia.
A feira irá contar com
uma arena tecnológica voltada à exposição de empresas do setor, que é crescente
na região, totalizando 25%
das companhias instaladas
nas 11 cidades representadas pelo Cioeste.

PEXELS

Com previsão para março,
Cioeste prepara Feira Regional
de Turismo de Negócios
O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitanade São Paulo
(Cioeste), a qual integram as
cidades de Barueri e Santana
de Parnaíba, está organizando a Expo Turismo da região.
A feira, que deve acontecer entre março e abril,
será sediada em Osasco e
reunirá as 49 regiões turísti-

Serviço
Com o produto, os funcionários podem reservar uma
vaga em veículos fretados
de maneira similar a como o
usuário já está acostumado
a chamar um carro pelo aplicativo. Será possível conferir
a rota e paradas e pontos de
embarque do veículo.
No mundo, a Uber para
Empresas teve uma receita
bruta de 4,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre de
2021. O resultado representa um aumento de 115% em
comparação com 2019.

Segundo
estimativas do
SinHoRes Osasco
- Alphaville,
sindicato patronal
do setor, cerca
20% a 25% da
força de trabalho
dos hotéis, bares
e restaurantes
está afastada por
conta de infecção
por Influenza e/
ou Covid-19, em
sua maioria, pela
variante Ômicron.
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Perspectiva ilustrada
Sugestão de ocupação da área interna da casa de 310 m²

Perspectiva ilustrada
Fachada da casa de 310 m²

Perspectiva ilustrada
Sugestão de ocupação da área
interna da casa de 310 m²

FOLHA CONTENT

MPD lança condomínio de
casas com plantas flexíveis
O empreendimento Singular fica localizado no Tamboré
Perspectiva Ilustrada
Sugestão de ocupação da área interna da casa de 230 m²

Debora
Bertini Diretora de
Incorporação
da MPD

Há opções de 230 e 310m²,
com estilos diferentes
lidade de vida dos seus clientes e dê olho
na tendência mundial de exclusividade, a
MPD oferece neste condomínio casas com
plantas versáteis, de acordo com o estilo
de vida de cada cliente.
A data oficial da abertura do stand está
marcada para o próximo dia 22, quando
será apresentada a casa decorada. Também é possível agendar uma visita virtual.
Mais informações pelo site: www.casasmpd.com.br.

		

Perspectiva Ilustrada
Sugestão de ocupação da área externa da casa de 230 m²

Serviço:
Abertura do stand e da casa decorada : 22/01
Local: Avenida Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 5.001 - Tamboré/ Santana de Parnaíba

Para Débora Bertini, diretora
de Incorporações da MPD
Engenharia, “ao unir a
expertise e a qualidade de
entrega conquistada ao
longo da história da empresa
à flexibilidade, conseguimos
levar uma experiência
de compra única com
diversas possibilidades”.
Segundo a executiva, é
uma oportunidade de se
aproximar do cliente e fazer
com que se sinta, ainda
mais, dono de seu espaço.
“Assim como cada pessoa
é única, cada planta poderá
ser diferente, atendendo os
gostos e levando traços da
identidade do comprador
para um novo lar cheio de
personalidade”, destaca.

mpd.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO/MPD

Com a chegada dos 40 anos de história
da MPD, o conceito de flexibilidade, que
foi adotado por alguns setores, também
passou a ser parte dos empreendimentos
da companhia. Uma das principais inovações está na possibilidade de uma escolha flexível no que se refere às plantas
do projeto.
A construtora e incorporadora MPD
apresenta o condomínio de casas Singular, seu mais novo lançamento. Há diversas opções e configurações disponíveis
nas plantas em 230 ou 310m², ou seja, um
imóvel como o comprador desejar. O empreendimento fica localizado na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
3.095 – Tamboré/ Santana De Parnaíba.
Preocupada com o bem-estar, a qua-

folhadealphaville.com.br
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| EM 2022 | Dados são de uma enquete feita pela FDA. Prefeitura de Barueri destacou alguns projetos para este ano

Moradores apontam que bairro precisa de
melhorias em mobilidade urbana e saúde
BEATRIZ BONONI

notas
rápidas.

redacao@folhadealphaville.com.br

Na área da saúde,
o destaque é
a construção
do Hospital
Regional Rota
dos Bandeirantes
ma à Estação Antônio João,
com a José Maria Balieiro,
no Novo Centro Comercial.
Segundo a gestão, ela se
juntará a nova alça de saída
da ponte Akira Hashimoto,
sobre o rio Tietê, com acesso
direto à Via Parque.
A gestão destacou ainda que está construindo

| CONTRA A COVID-19 |
Parnaíba se
prepara para
vacinar crianças
a partir de 5 anos

Santana de Parnaíba se
prepara para a vacinação contra a Covid-19
de crianças a partir de 5
anos. Segundo a gestão,
as que são homologadas
serão automaticamente
chamadas via SMS. Já as
sem cadastro, o responsável deve comparecer
a uma UBS com documento e comprovante de
endereço.

DIVULGAÇÃO/SECOM BARUERI

Uma enquete feita nesta
terça-feira (11) nas redes sociais da Folha de Alphaville mostrou que, para 2022, a
área de mobilidade urbana é
que mais precisa de melhorias em Alphaville na opinião dos moradores do bairro (96), seguida por saúde
(82), meio ambiente (25) e social (21). Mais de 220 pessoas
participaram da pesquisa.
A Prefeitura de Barueri
informou que, no quesito
mobilidade urbana, realiza
a ligação da Rua Acre, próxi-

| IMPOSTO |

| HOSPITAL REGEIONAL. Na área da saúde, o destaque é a entrega do Hospital Rota dos Bandeirantes, ainda este ano

uma galeria de drenagem
e canalização na região do
Tamboré, para conter os alagamentos na região, e fez o
recapeamento de vias, como
parte das Al. do Residencial
1, Alphaville e Amazonas,
entre outras.
Mais obras
Segundo a prefeitura,
a Praça das Artes é outro

grande projeto que deve
ser entregue no 1º semestre deste ano. O local, que
fica no Jd. dos Camargos,
contará com um teatro com
mais de 900 lugares, pinacoteca, salas para aulas,
entre outros espaços.
No quesito meio ambiente, com 170 mil m², o
Parque da Juventude, na
Chácara Marco, será nos

moldes do Ibirapuera e terá
uma grande infraestrutura
de lazer, cultura e educação
ambiental, como pistas de
skate, de caminhada, quadras e playground. O local,
que tem previsão de entrega no 1º semestre.
Na área da saúde, o
destaque é a construção do
Hospital Regional Rota dos
Bandeirantes, no Parque

Viana, que atenderá casos
de alta complexidade e contará com 310 leitos, centro
cirúrgico, hospital-dia com
20 leitos, entre outros espaços. O hospital atenderá
mais de 1,8 milhão de moradores da região.
A Prefeitura de Santana
de Parnaíba foi procurada,
mas não retornou até o fechamento da edição.

| INFLUENZA |

dividuais de distanciamento social e uso de máscara,
assim como a limpeza das
mãos com água e sabão, uso
de álcool gel 70% e evitar
aglomerações”, destacou.

| DOE SANGUE |
Fundação PróSangue tem estoques
em níveis críticos

| SEM AGENDAMENTO |
Parnaíba realiza
vacinação contra a
Covid-19 neste fim
de semana
DIVULGAÇÃO

Vacinação
Em relação ao início da
vacinação contra a gripe,
a prefeitura informou que
a cidade aguarda o recebimento de doses da vacina
contra Influenza para iniciar a vacinação. A Prefeitura de Santana de Parnaíba
não retornou a reportagem.

Em fevereiro, Barueri
inicia a distribuição dos
carnês de IPTU de 2022.
Segundo a gestão, o reajuste será de 9,97%, repasse da Unidade Fiscal
de Barueri (UFIB), com
base na inflação de 2021.
O contribuinte poderá
quitar o valor em até quatro vezes.

Segundo a Fundação Pró-Sangue, os estoques dos
tipos sanguíneos O+, O-,
A- e B- estão em um estado crítico. Para doar, é
preciso agendar pelo site
(prosangue.sp.gov.br). Em
Barueri, o posto fica na
Rua Ângela Mirela 354.

Barueri tem 35 casos
confirmados de H3N2
Barueri registra 35 casos
confirmados de H3N2, variante do vírus Influenza A.
Foi o que revelou a prefeitura à reportagem da Folha de
Alphaville. Os dados são do
banco de dados do Boletim
Epidemiológico Municipal
desta terça-feira (11).
Segundo a gestão, a
cidade está reforçando as
orientações sobre como se
prevenir da doença. “É necessário reforçar as orientações sobre a necessidade de
que a população continue
mantendo as precauções in-

IPTU em Barueri terá
reajuste de 9,97%

Shoppings preparam programação de férias para as crianças
No período de férias, algumas lojas do Iguatemi Alphaville (Al. Rio Negro 111) contarão
com atrações para as crianças. Na Vila Animada, até dia 28, terá atividades, como slime
e pintura em gesso. Já o Alpha Square Mall (Av. Sagitário 138) promoverá, a partir do
dia 29, das 12h às 17h, o Kids Club, com brincadeiras, gincanas e muito mais.

Neste sábado (15), das 8h
às 17h, Santana de Parnaíba realiza a vacinação
contra a Covid-19 em todas as UBSs, sem agendamento. No domingo (16),
no mesmo horário, a ação
será feita na Secretaria de
Educação (Rua Prof. Edgar de Moraes 880).
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cidades

| PANDEMIA | Alta foi de mais de 300% comparando a semana do dia 19 a 25 de dezembro com a de 2 a 8 de janeiro | DECISÃO |
Pelo segundo
ano seguido,
cidades
não terão
Carnaval
Para especialista,

Após festas de fim de ano, Barueri
registra aumento nos casos da Covid-19
BEATRIZ BONONI

o principal
cuidado nesse
momento é
tomar a vacina

redacao@folhadealphaville.com.br

tos, inicialmente, 450 testes
do tipo RT-PCR por dia com
agendamento pelo APP Saúde Barueri, pelo telefone (11
4349-0600) ou nas UBSs.

KARINA BORGES/SECOM BARUERI

Com a alta de casos e
internações por Covid-19 no
estado, nesta quarta-feira
(12), o governo de São Paulo
anunciou novas recomendações, como a redução em
30% da capacidade de público em eventos, além da
obrigatoriedade do uso de
máscara até 31 de março.
À reportagem, a Prefeitura de Barueri afirmou que,
após as festas de fim de ano,
houve um crescimento de
394% de casos notificados
e confirmados da Covid-19,
comparando a semana epidemiológica 51, de 19 a 25 de
dezembro, com a semana 1
de 2022, de 2 a 8 de janeiro.
“A taxa média de ocupação de UTI da semana epidemiológica 51 foi 17%, en-

| RT-PCR. Barueri retomou a testagem da Covid-19 no estacionamento do Ginásio José Corrêa na
população com ou sem sintomas

quanto a na primeira semana
epidemiológica de 2022 foi de
30,42%”, explicou.
Até o fechamento da edição, Santana de Parnaíba
não retornou sobre o assunto.

Testes Covid-19
Em meio à falta de testes
em farmácias de todo o país
e o cenário de aumento dos
casos, Barueri retomou nessa semana a testagem da Co-

vid-19 na população com ou
sem sintomas no estacionamento do Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme Perereca
Guglielmo 1000).
A previsão é sejam fei-

Prevenção
Segundo Vitor Mori,
membro do Observatório
Covid-19 BR, mesmo com o
avanço da variante ômicron,
os cuidados não mudaram.
“O principal neste momento é tomar a vacina,
além de evitar espaços fechados, manter o distanciamento físico e usar máscara
bem vedada ao rosto”, explicou o especialista.

Barueri e Santana de
Parnaíba decidiram cancelar
as festividades de Carnaval
nas cidades, que deveriam
acontecer no próximo mês. É
o segundo ano seguido que a
folia não ocorre por conta da
pandemia da Covid-19.
O município barueriense
publicou um decreto no Diário Oficial do dia 8 de janeiro
que proíbe a programação
e as atividades festivas no
período pré-carnavalesco,
carnavalesco e pós carnavalesco nas ruas e demais
áreas públicas.
Em Santana de Parnaíba,
nesta segunda-feira (10), o
prefeito Marcos Tonho assinou um decreto suspendendo a realização do Carnaval
de rua na cidade. O ponto
facultativo foi mantido.
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| RESIDENCIAL | Dados se referem a dezembro de 2021 e são do Índice Hiperdados

| DADOS. Imóveis em construção com valores de metragem
de R$6 mil até R$11 mil foram
os de maior predominância

BEATRIZ BONONI
redacao@folhadealphaville.com.br

O primeiro índice de
2022 divulgado nesta semana pela Hiperdados, proptech que melhora a rentabilidade de incorporadoras
e construtoras por meio de
data science e inteligência
artificial, mostrou que, em
dezembro de 2021, os imóveis residenciais lançados
em Barueri atingiram uma
média de R$ 7.823/m².
Em comparação a novembro do ano passado, o
aumento nos valores foi de
1,77%. Segundo o levantamento da startup, o preço
do metro quadrado das unidades no município era de
R$ 7.687 no mês citado.
O índice Hiperdados é
realizado mensalmente e
indica os preços médios de
unidades habitacionais em

Em comparação
a novembro do
ano passado, o
aumento nos
valores foi de 1,77%
construção em 24 cidades
brasileiras. Ele é composto
por informações de incorporadoras imobiliárias, que
fornecem os dados à proptech para ter uma informação
estruturada sobre o mercado de imóveis no Brasil.
Mais dados
Ainda de acordo com
o levantamento feito pela
startup, em dezembro do
ano passado, os imóveis
residenciais em construção
na cidade com valores de
metragem de R$6 mil até
R$11 mil foram os de maior
predominância (79,11%).
Em seguida, apareceram
aquelas unidades em construção com valor até R$6
mil, representando 20,89%.

Preços de unidades lançadas em
Barueri chegam a R$ 7.823/m²

