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Grupo de entidades empresariais entregou ofício ao Cioeste solicitando medidas para a recuperação da economia, 
após o fim da Fase Emergencial. Eles também querem apoio para a compra de vacinas contra a Covid-19.  PÁG. 6

Aliança de empresários pede ações 
do Cioeste para auxiliar economia 

Vacinação contra a 
gripe em Parnaíba 
começa neste 
sábado (10)   PÁG. 10

Em Barueri, área 
da saúde foi a 
que mais recebeu 
investimentos PÁG. 11

Barueri mantém 
mesmo ritmo de 
internações pela 
Covid-19 PÁG. 10

Estado anuncia 
imunização de 
pessoas entre 
65 e 67 anos PÁG. 11

Tonho amplia 
jornada de trabalho 
de servidores 
da saúde PÁG. 4

| CAMPANHA |

| 100 DIAS DE GESTÃO |

| PANDEMIA |

| CORONAVÍRUS |

| PARNAÍBA |

Neste sábado (10), tem iní-
cio a Campanha de Vacinação 
Contra a Influenza, em Santana 
de Parnaíba, que ocorrerá das 
8h às 17h, sem necessidade de 
agendamento. Já na segunda-
-feira (12), começa a imunização 
em Barueri, feita em prédios pú-
blicos próximos às UBSs. 

Na terça-feira (6), a Aliança de 
Entidades Empresariais da Região 
Metropolitana Oeste, formada 
pelo SinHoRes Osasco – Alphavil-
le e Região,  Sincomercio e Acib, 
enviou ofício ao presidente do 
Cioeste reivindicando uma série 
de medidas de incentivo e recupe-
ração da economia após o encerra-
mento da Fase Emergencial. 

Eles temem que com as medi-
das restritivas restritivas por conta 
da pandemia, mais 40% dos co-
mércios podem falir, caso não se-
jam tomadas ações emergenciais 
de recuperação econômica. 

Na quinta-feira (8),  represen-
tantes do grupo se reuniram com o 
prefeito de Barueri, Rubens Furlan,  
para tratar sobre a compra de vaci-
nas aprovada pela Alesp. 

Região abre 
contratação direta 
de leitos de UTI PÁG. 6

O Cioeste abriu, na quinta-fei-
ra (8), um chamamento de cre-
denciamento para a contratação 
direta de leitos de UTI, destina-
dos à ampliação da assistência à 
saúde para pacientes acometidos 
pela Covid-19.  Segundo o edital, 
a contratação inicial é de até mil 
diárias em Leitos de UTI. 

| FORÇA-TAREFA |
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| BARUERI. Prefeito de Barueri, Furlan recebeu Moacyr Félix (ACIB), Edson Pinto (Sinhores) e Rafael Paes (Sincomercio)  K
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Nesta quarta-feira (7), o Estado de 
São Paulo registrou queda nas interna-
ções pela Covid-19. Segundo dados do 
governo, são 28.631 pacientes hospita-
lizados, sendo 12.818 em leitos de Te-
rapia Intensiva e 15.813 em enfermaria. 
O índice atingido é similar ao que foi 
anotado em 21 de março, e após essa 
data, estavam acima de 29 a 31 mil.

O governo informou que, ante-
riormente, o número de internados 
esteve acima de 13 mil em UTIs e 
chegou a ultrapassar 18 mil em lei-
tos clínicos. Ainda de acordo com a 
gestão estadual, até quarta-feira (7), 
a taxa de ocupação de leitos de UTI 
no estado era de 88,6% e na Grande 
SP, 88%. Este foi o menor índice re-
gistrado no mês.

Apesar disso, em Barueri, as in-
ternações seguem no mesmo ritmo. 
À reportagem, a gestão informou que 
no mês de março ocorreram 752 novas 
internações no total, sendo 120 na 1ª 
semana, 96 na 2ª, 205 na 3ª, 237 na 4ª 
e 132 na 5ª semana, do dia 28 a 31/03.

“De acordo com os dados registra-
dos no Censo COVID-19, as interna-
ções mantêm-se no mesmo ritmo. Em 
média, nos últimos sete dias, ocorre-
ram, aproximadamente, 25 interna-
ções por dia”, explicou a prefeitura. 

Já em fevereiro foram 271 novas in-
ternações, um aumento de 177, 49% de 
um mês para o outro. Na quarta-feira (7), 
a cidade tinha 91,36% dos leitos de UTI 
ocupados e 93,63% de enfermaria.

Segundo boletim epidemiológico, 
Barueri atingiu nesta quarta-feira (7) 
um total de 17.622 casos confirmados 
da Covid-19 e 645 óbitos. Há uma se-
mana, ou seja, no dia 31 de março, 
eram 17.117 e 600, respectivamente.

Em Santana de Parnaíba, de acordo 
a prefeitura, a cidade chegou à mar-
ca de 9.042 ocorrências positivas e 215 
mortes nesta quarta (7). 

O momento é crítico e não há ou-
tra alternativa: é manter-se distante 
de aglomerações para evitar o con-
tágio. Hospitais municipais e redes 
particulares apontam para o colapso 
da rede de saúde. Cuidem-se!

Apesar da queda 
nas internações, 
isolamento 
ainda é preciso

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

“Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, 
se acomodar, não tocar nesse assunto, ou 
atender, como alguns querem, que eu posso 
fazer, o lockdown nacional. Não vai ter 
lockdown nacional”, presidente Jair Bolsonaro sobre adoção de 

medidas para restringir a circulação de pessoas
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O COLÉGIO OBJETIVO INTEGRADO ADOTA O SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO 

0800 77 00 189
www.obJEtivo.br

 
O GRANDE CAMPEÃo 
EM 10 ANOS DE ENEM,  
SEMPRE NOS PRIMEIROS 
LUGARES, EM TODO o BRASIL

TAMBÉM É 10  lugar 
          NO ideb, 
          em todo o pAÍS

Av. Yojiro Takaoka, 3.500 – (11) 4152 8812

Alameda Araguaia, 221 – (11) 4191 4030

PARAbéns, alunos 
e professores!

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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Para enfrentar Covid-19, Cioeste abre 
contratação direta de leitos de UTI

| ASSISTÊNCIA | Edital prevê contratação de até mil diárias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da região

O Consórcio Intermunici-
pal da Região Oeste Metropo-
litana de São Paulo (Cioeste)
abriu, na quinta-feira (8), um 
chamamento de credencia-
mento para a contratação 
direta de leitos de UTI, desti-
nados à ampliação da assis-
tência à saúde para pacien-
tes acometidos pela Covid-19. 
Participam do Consórcio, as 
cidades de Barueri, Carapi-
cuíba, Cotia, Osasco, Jandira, 
Itapevi, Santana de Parnaíba 
e Pirapora do Bom Jesus.

GLÁUCIA ARBOLEYA
redacao@folhadealphaville.com.br

Orçamento 
diário previsto 
é de R$ 2,2 mil 

A
G

ÊN
C

IA
 B

RA
S

IL
 

| VAGAS. Segundo estimativa, Osasco precisará do maior número, 280. Na sequência, aparece Carapicuíba, com 168

Tonho amplia jornada de 
trabalho dos servidores 

Na terça-feira (6), os ve-
readores de Santana de Par-
naíba aprovaram o Projeto 
de Lei (PL) nº 135/2021, de 
autoria do Executivo, que 
amplia a jornada de traba-
lho dos servidores públicos.

 Segundo o prefeito Mar-
cos Tonho (PSDB), “é essen-
cial ajustar a legislação mu-
nicipal a fim de modo que 
melhor atenda ao interesse 
público e às necessidades 
desta municipalidade em 
tempos de enfrentamento 

da pandemia”. O valor da 
hora adicionada aos pro-
fissionais de saúde que 
atuam na linha de frente 
do combate à Covid-19, 
corresponde ao vencimen-
to base do servidor sem 
qualquer acréscimo. 

Enquanto estiver vigente 
o estado de enfrentamento 
a pandemia,  o pagamento 
será de hora extraordinária 
de 50% da hora normal de 
trabalho para os dias da se-
mana e 100% da hora nor-

mal do expediente para os 
finais de semana e feriados. 
Recentemente, o gestor con-
cedeu gratificação ‘extra’  
aos profissionais de saúde: 
médicos, enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem. 

Segundo o texto, o bônus 
é de R$1,1 mil, R$700,00 e 
R$500,00, para cada profis-
sional, respectivamente. A 
bonificação será paga pelo 
período de três meses. Outros 
funcionários da saúde  foram 
contemplados em outro PL. 

| SAÚDE |

acordo com as necessidades 
apontadas pela situação de 
emergência. O orçamento 
diário previsto para UTI Adul-
to, é de R$2.222,75.

A quantidade de leitos 

por município integrante do 
Consórcio teve como base 
a população estimada pelo 
IBGE Cidades, ano 2019. A 
maior quantidade será para 
Osasco, 280 UTIs. Na sequên-

cia, aparece Carapicuíba 
(168), Barueri (120), Cotia e 
Itapevi, com 108 cada; San-
tana de Parnaíba (60), Jan-
dira (48) e Pirapora do Bom 
Jesus (24).  A reportagem não 

considerou Cajamar e Var-
gem Grande Paulista.

Alternativas de auxílio
Os prefeitos estão bus-

cando ainda alternativas 

Podem concorrer institui-
ções e hospitais com possibi-
lidade de atendimento con-
siderando um raio de 100km 
da região do Consórcio. 

Segundo o edital, a con-
tratação inicial é de até mil 
diárias em Leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva – UTI 
Adulto. A previsão do pra-
zo de vigência do contrato é 
de até 90 dias, renovável de 

Vereador Silvinho Filho faz PL contra lotação no transporte público 
O vereador de Santana de Parnaíba, Silvinho Filho (PSD), elaborou um Projeto de Lei 
contra lotação no transporte público. As empresas serão obrigadas a manter frota 
suficiente para respeitar o distanciamento social de 1,5m entre os passageiros, por 
conta das medidas de restrição para o enfrentamento à pandemia.
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para oferecer auxílio assis-
tencial  diferenciado à popu-
lação durante o período da 
pandemia. O gestor de Ba-
rueri Rubens Furlan (PSDB) 
anunciou, nesta semana, a 
distribuição de kit merenda 
para os alunos da rede mu-
nicipal. Posteriormente, ele 
ampliou o benefício para os 
estudantes do ensino funda-
mental da FIEB.

Em Santana de Parnaí-
ba, o prefeito Marcos Tonho 
(PSDB) tenta auxiliar os co-
merciantes a ampliar suas 
vendas por meio de cursos 
online, com temas como 
WhatsApp Business, anún-
cios nas redes sociais, semi-
nário de crédito, live sobre 
vendas, entre outros assuntos.

O especialista
Para o cientista político  e 

professor do Insper, Leandro 
Consentino, as cidades têm 
problemas de orçamento. “ A 
autonomia tributária é baixa. 
Além disso, o tema está conec-
tado com as eleições de 2022 
e aí tem o componente do que 
os prefeitos querem fazer. Dar 
auxílio foi percebido como algo 
que traz popularidade. Mas, 
existe o que a população preci-
sa e vai muito além de auxílio, 
há o lado sanitário”, falou.
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O loteamento já está registrado. Registro R.23 datado de 01 de dezembro de 2.020, Matrícula n. 8.112 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP.

LANÇAMENTO    LOTEAMENTO ABERTO EM JANDIRA

Seu novo projeto de vida
começa aqui

Bairro 
planejado

Lotes de 
132m2

Infraestrutura 
completa

VISITE O STAND DE VENDAS

Rua São Fernando, 900 - Votupoca 

www.vittatolainijandira .com.br

/V i t t aO f i c i a l         @ -V i t t aO f i c i a l

Informações:

(11) 97274-7433

Vendas: Coordenação de vendas: Urbanização:

Anuncio_FolhaAlphaville.indd   1 29/01/2021   11:38
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A Aliança das associa-
ções comerciais fizeram ao 
Cioeste nove pedidos para 
tentar recuperar a economia 
local. Entre os principais, 
está a solicitação para que 
as empresas de turismo, ba-
res, restaurantes e comércio 
de serviços, no período do 
almoço, possam abrir du-
rante a Fase Vermelha de 
segunda-feira a domingo, 
das 12h às 17h. 

Eles também querem 
que os shoppings e centros 
comerciais funcionem de 
segunda a domingo, das 10h 
às 18h, incluindo restauran-
tes e bares. Outro pedido é a 
elaboração de um Projeto de 
Lei isentando as empresas 
que foram obrigadas a fe-
char pelo poder público do 
pagamento dos seis primei-
ros meses de IPTU, em 2022.

Empresários 
solicitaram nove 
medidas aos 
prefeitos 

| APOIO |

‘40% das empresas da região 
podem falir se nada for feito’

| RECUPERAÇÃO | Aliança de Entidades Empresarias da região entregaram ofício ao presidente do Cioeste

Entidades empresariais 
da região estimam que, 
com as medidas restriti-
vas impostas por conta da 
pandemia, mais 40% dos 
comércios podem falir, caso 
não sejam tomadas ações 
emergenciais de recupera-
ção econômica. 

A previsão é do presi-
dente do SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região, Edson 
Pinto. “20% das empresas já 
fecharam e caminhamos rá-

GLÁUCIA ARBOLEYA 
redacao@folhadealphaville.com.br

‘Prefeituras fizeram 
muito pouco pela 
economia’, diz 
Edson Pinto | RESTAURANTES. Associações querem funcionamento no almoço
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     Santana de Parnaíba, 6 de abril de 2021. 
   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA 
 

DIA:     24/04/2021 – Sábado 

HORA:    8h30min - 1ª Convocação e 9h00min - 2ª Convocação  

LOCAL:    Portal da Administradora DGT – Online Zoom Meeting 

INSCRIÇÃO:  www.dgtadm.com.br – Assembleia Online  

das 8:00 horas do dia 08/04 às 17:00 horas do dia 23/04/2021 

 
 
Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, de acordo com o artigo 15, do Estatuto Social 

da Associação, convoco V.Sas. a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Associação Residencial Tamboré 11, situada na Av. Honório Álvares Penteado, 1.100 – Tamboré – 
Santana de Parnaíba – SP, a realizar-se de forma on line/digital pelo Portal da Administradora DGT, via Zoom 
Meeting, no dia 24 de Abril de 2021 (sábado), às 8h30, em primeira convocação, com presença mínima de 
metade mais um dos associados, ou às 9h00, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados, a fim de deliberarmos sobre a seguinte ordem do dia: 

 
Ordinária 

 
1) Apresentação e aprovação da prestação de contas do exercício 2020; 
2) Apresentação e aprovação da previsão orçamentaria para o exercício 2021/2022; 
3) Ratificação da nomeação do presidente do conselho deliberativo, face à renúncia do 

anterior, e eleição de membro suplente; 
4) Eleição de dois membros ao conselho fiscal, sendo um membro efetivo e um membro 

suplente; 
5) Deliberação e votação sobre o valor teto destinado ao Fundo de Reserva; 

 
      Extraordinária 
 

6) Deliberação sobre a ratificação das alterações realizadas no regulamento interno, 
conforme artigo 20, “g”, do Estatuto Social; 

7) Deliberação e aprovação das alterações realizadas no Estatuto Social, conforme artigo 20, 
“a”, do Estatuto Social;  

8) Autorização para retirada de árvores espécie leucaena da Praça Monet e árvores da 
espécie eucaliptos do perímetro do residencial; e  

9) Deliberação sobre a retirada da hidromassagem da piscina aquecida. 
  

   
Seguindo as orientações para distanciamento social, lembro que a Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária será realizada de forma DIGITAL/ELETRONICA, por meio da plataforma ZOOM MEETING no 
Portal da Administradora. Será permitido o acesso à sala digital de apenas 1 (um) associado por lote. 
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conforme artigo 20, “g”, do Estatuto Social; 

7) Deliberação e aprovação das alterações realizadas no Estatuto Social, conforme artigo 20, 
“a”, do Estatuto Social;  

8) Autorização para retirada de árvores espécie leucaena da Praça Monet e árvores da 
espécie eucaliptos do perímetro do residencial; e  

9) Deliberação sobre a retirada da hidromassagem da piscina aquecida. 
  

   
Seguindo as orientações para distanciamento social, lembro que a Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária será realizada de forma DIGITAL/ELETRONICA, por meio da plataforma ZOOM MEETING no 
Portal da Administradora. Será permitido o acesso à sala digital de apenas 1 (um) associado por lote. 
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     Santana de Parnaíba, 6 de abril de 2021. 
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5) Deliberação e votação sobre o valor teto destinado ao Fundo de Reserva; 
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espécie eucaliptos do perímetro do residencial; e  
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Seguindo as orientações para distanciamento social, lembro que a Assembleia Geral Ordinária e 
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PARA ACESSAR A SALA DE REUNIÃO ZOOM, SEGUIR O PASSO A PASSO: 
1. Acessar o Portal da DGT (www.dgtadm.com.br) ou APP através do login e senha; 

2. Clicar em Assembleia Online (acesso liberado apenas ao usuário principal); 
3. Realizar a inscrição na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
4. Clicar no ícone “AO VIVO” onde será direcionado à sala de reunião. 

 
RECOMENDAMOS QUE O CADASTRO E ACESSO AO SITE SEJAM FEITOS/VERIFICADOS COM ANTECEDÊNCIA 

 
• A procuração para representação na referida assembleia, com o devido reconhecimento de firma 

ou ainda por meio de instrumento público outorgado há menos de 1 (um) ano, deverá ser 
encaminhada até o dia 22/04/2021 ao e-mail atendimento@tambore11.com, com o assunto AGOE 
T11, ou entregue pessoalmente na administração do ResidenciaL até a mesma data. Cada 
procurador poderá representar no máximo dois associados. 

 
Conforme disposto no parágrafo segundo, do artigo 18, do Estatuto Social, o direito de voto nas 

deliberações da Assembleia será vetado aos associados em débito com suas obrigações para com a 
Associação e aos associados em litígio judicial com a Associação cuja matéria sub judice coincida com 
aquela a ser votada.  

 
As deliberações da assembleia geral se aplicam a todos associados, inclusive aos ausentes. 

 
 
 
 
Antônio Augusto Garcia Leal 
Presidente do Conselho Deliberativo 
Associação Residencial Tambore 11 

ANTONIO 
AUGUSTO GARCIA 
LEAL:25093633879

Assinado de forma digital por 
ANTONIO AUGUSTO GARCIA 
LEAL:25093633879 
Dados: 2021.04.06 14:48:14 
-03'00'
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pido para 40% de falências, 
se nada for feito. As prefei-
turas fizeram muito pouco 
para a economia da região 
não colapsar”, disse. 

Na terça-feira (6),  a 
Aliança de Entidades Em-
presariais da Região Me-
tropolitana Oeste, formada 
pelo SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região,  Sinco-
mércio e Acib, enviou ofício 
ao presidente do Cioeste 
(Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste), reivindi-
cando uma série de medidas 
de incentivo e recuperação 
da economia após o encer-
ramento da Fase Emergen-
cial, no final dessa semana. 

Para os empresários, o 
monitoramento realizado 
em relação aos índices da 

Covid-19 nos municípios 
que integram o Cioeste vem 
apresentando melhora nos 
últimos dias e a expectativa 
é que o número de interna-
ções caia.

Vacinas
Com aprovação do Proje-

to de Lei,  na quarta-feira (8), 
que autoriza o governo pau-
lista e a iniciativa privada a 
comprarem vacinas contra a 
Covid-19 representantes da 
Aliança se reuniram com o 
prefeito de Barueri, Rubens 
Furlan, na quinta-feira (9), 
para tratar do assunto. “A 
compra dessas vacinas será 
realizada pela Aliança Em-
presarial e buscará o apoio 
das prefeituras e empresas da 
região”, informou a ACIB.
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Movimento na Castello Branco tem queda de 6,92% na fase emergencial
Segundo levantamento da Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo, a mo-
vimentação nas rodovias paulistas caiu 17% na fase emergencial do Plano SP. Entre 
os dias 26 de março e 4 de abril, passaram pelas estradas 1,2 milhão de veículos, 
ante 1,4 milhão, de 5 a 14 de março. De acordo com informações, na Rodovia Castello 
Branco a queda foi de 6,92%.
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| 15 DE ABRIL |
Barueri realiza 
webinar para 
empreendedores
No dia 15 de abril, 
às 19h, o Centro de 
Inovação e Tecnologia 
(CIT) de Barueri 
e o Núcleo Softex 
Campinas realizarão um 
webinar para futuros 
empreendedores. O 
evento on-line fornecerá 
ferramentas e estratégias 
de apoio a projetos 
inovadores e criativos. 
As inscrições devem ser 
feitas até o dia 14 no 
site Inovação Barueri 
(servicos.barueri.sp.gov.
br/inovacaobarueri). 

| EM BARUERI |
Campanha Vacina 
Solidária busca 
doações 
A Prefeitura de Barueri 
lançou a campanha 
Vacina Solidária, que 
visa recolher itens de 
higiene pessoal ou um 
quilo de alimento não 
perecível. As doações 
podem ser deixadas 
nos polos de vacinação, 
quando o morador for 
receber a primeira ou a 
segunda dose da vacina 
contra a Covid-19.

notas
rápidas.

Na contramão do estado, Barueri mantém 
mesmo ritmo de internações pela Covid

Nesta quarta-feira (7), o 
Estado de São Paulo regis-
trou queda nas internações 
pela Covid-19. Segundo da-
dos do governo, são 28.631 
pacientes hospitalizados, 
sendo 12.818 em leitos de 
Terapia Intensiva e 15.813 
em enfermaria. O índice 
atingido é similar ao que foi 
anotado em 21 de março, e 
após essa data, estavam aci-
ma de 29 a 31 mil.

O governo informou 
que, anteriormente, o nú-
mero de internados esteve 
acima de 13 mil em UTIs e 
chegou a ultrapassar 18 mil 
em leitos clínicos. Ainda de 
acordo com a gestão esta-

BEATRIZ BONONI 
redacao@folhadealphaville.com.br

Quarta semana de 
março teve mais 
internações com 
237 no total

| PANDEMIA | À reportagem, a gestão informou que no mês de março ocorreram 752 novas hospitalizações no total

Vacina contra gripe será em 
prédios públicos próximos às UBSs

Na segunda-feira (12) tem 
início a Campanha de Vaci-
nação Contra a Influenza. 
Barueri realizará a vaci-
nação em prédios públi-
cos próximos às unidades 
básicas de saúde.

“Nas UBS Maria Magda-
lena Macedo, UBS Raquel 
Sandrini Ruela e UBS Julio 
Lizart será na própria UBS. 
Serão intensificadas os pro-
tocolos sanitários”, expli-

cou a gestão. 
Em Santana de Parnaí-

ba, segundo apurado pela 
reportagem, a imunização 
contra a gripe começa a par-
tir de sábado (10), das 8h às 
17h, sem necessidade de 
agendamento. 

A 1ª etapa será para tra-
balhadores da Saúde, indí-
genas, gestantes, puérperas 
e crianças a partir de 6 me-
ses até cinco anos. 

Cuidados
Segundo Luciana Cam-

pos, infectologista do Grupo 
Sabin, no caso de coincidir a  
vacinação contra influenza 
com a da Covid, é preferível 
priorizar a vacina contra o 
coronavírus. 

“As duas são seguras. 
A única ressalva é que não 
devem ser tomadas simulta-
neamente. Deve-se respeitar o 
intervalo mínimo de 14 dias”.

|  BARUERI |

nações seguem no mesmo 
ritmo. À reportagem, a ges-
tão informou que no mês de 
março ocorreram 752 novas 
internações no total, sendo 
120 na 1ª semana, 96 na 2ª, 
205 na 3ª, 237 na 4ª e 132 na 
5ª semana, do dia 28 a 31/03.

“De acordo com os da-
dos registrados no Censo 
COVID-19, as internações 

mantêm-se no mesmo rit-
mo. Em média, nos últimos 
sete dias, ocorreram, apro-
ximadamente, 25 interna-
ções por dia”, explicou a 
prefeitura. 

Já em fevereiro foram 271 
novas internações, um au-
mento de 177, 49% de um mês 
para o outro. Na quarta-feira 
(7), a cidade tinha 91,36% 

dos leitos de UTI ocupados e 
93,63% de enfermaria.

Até o fechamento desta 
edição, a assessoria de co-
municação da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba não re-
tornou sobre o assunto. 

Casos Covid-19
Segundo boletim epide-

miológico, Barueri atingiu 

nesta quarta-feira (7) um to-
tal de 17.622 casos confirma-
dos da Covid-19 e 645 óbitos. 
Há uma semana, ou seja, no 
dia 31 de março, eram 17.117 
e 600, respectivamente.

Em Santana de Parnaí-
ba, de acordo a prefeitura, 
a cidade chegou à marca de 
9.042 ocorrências positivas e 
215 mortes nesta quarta (7). 

| INTERNAÇÕES. Na quarta-feira (7), Barueri tinha 91,36% dos leitos de UTI ocupados e 93,63% de enfermaria
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dual, até quarta-feira (7), 
a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI no estado era de 
88,6% e na Grande SP, 88%. 
Este foi o menor índice re-
gistrado no mês.

Em Barueri, diferente-
mente do estado, as inter-



| SAÚDE. Por conta da pandemia, cidade abriu novos leitos e expandiu atendimento no Hospital 
Municipal de Barueri
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Nesta quarta-feira (7), o 
governo de São Paulo anun-
ciou a ampliação da vaci-
nação contra Covid-19 para 
idosos entre 65 e 67 anos. 

A ideia é iniciar a imuni-
zação de pessoas de 67 anos 
no dia 14 e de 65 e 66 anos 
no dia 21. O avanço da cam-
panha depende da chegada 
das vacinas da Fiocruz.

Em Santana de Par-
naíba, nesta sexta-feira 
(9), começa a imunização 
de pessoas de 67 anos já 
agendadas. É preciso fazer 
cadastro no site (santanade-
parnaiba.sp.gov.br).  

Em Barueri, estão sen-
do vacinados idosos de 68 
anos. O município aguarda 
a chegada de novas doses 
para avançar a faixa etária. 

Estado anuncia 
vacinação de 
pessoas entre 
65 e 67 anos 
neste mês

| CONTRA A COVID-19 |

Área da Saúde foi a que mais 
recebeu investimentos em Barueri

| 100 DIAS DE GESTÃO | À reportagem, prefeito Rubens Furlan informou que outras obras continuam sendo feitas

Neste sábado (10), o pre-
feito Rubens Furlan completa 
100 dias à frente da prefeitura 
em sua nova gestão. Mesmo 
com a pandemia da Covid-19, 
investimentos seguiram sen-
do feitos, o principal deles, 
na área da saúde. 

Segundo Furlan, novos 
leitos foram abertos, o aten-
dimento no Hospital Munici-
pal de Barueri foi expandido, 

BEATRIZ BONONI  
redacao@folhadealphaville.com.br

“Iniciamos refor-
mas em escolas, 
construção do 
parque linear e
de piscinões”
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além da adaptação de mais 
uma unidade para servir de 
hospital de retaguarda, como 
a UBS Benedicta Carlota.

“Desde o primeiro dia de 
gestão, eu disse que faríamos 
um governo forte na educa-
ção, mas não esperávamos 
que a pandemia voltasse com 
tanta força”, explicou.

Mais investimentos
Apesar disso, o prefeito 

destaca que obras em ou-
tros setores continuam em 
andamento. “Iniciamos re-
formas em escolas, a cons-
trução do parque linear e 
de piscinões. Continuamos 
ainda com grandes obras na 
cidade, mesmo que a passos 
lentos, como a da Praça das 
Artes”, pontuou o gestor.
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Barueri tem queda no valor de 
venda de imóveis residenciais 

Segundo o Índice Fi-
peZap, em março, o preço 
médio de venda de imóveis 
residenciais apresentou alta 
de 0,18%. Apesar do aumen-
to, o resultado mostra uma 
desaceleração, visto que em 
dezembro o crescimento foi 
de 0,46%, janeiro, 0,35%, e 
fevereiro, 0,26%.

Individualmente, 13 das 
16 capitais monitoradas 
pelo índice apresentaram 
elevação nos valores no últi-
mo mês, sendo Maceió com 
+1,38%, Vitória, +1,11%, Flo-
rianópolis, +0,82%, Curitiba, 
+0,82%, e Goiânia, +0,67%. 
São Paulo apresentou alta de 
0,38% nos preços de venda 
de imóveis residenciais. 

BEATRIZ BONONI 
redacao@folhadealphaville.com.br

Em fevereiro, o 
município anotou 
alta de 0,25% no 
preço dos imóveis

Barueri, diferentemente 
de São Paulo, apresentou 
queda de 0,52% no valor de 
venda de imóveis residen-
ciais em março. Em feverei-
ro, o município anotou alta 
de 0,25%. No acumulado do 
ano, a cidade registrou dimi-
nuição de 0,87%. 

O Índice FipeZap de Pre-
ços de Imóveis Anunciados 
acompanha o preço médio de 
apartamentos prontos em 50 
cidades brasileiras com base 
em anúncios da Internet.

Preço médio
Em Barueri, de acor-

do com o FipeZap, o preço 
médio de venda de unida-
des residenciais chegou 
a R$6.938/m². O valor é 
abaixo da média pondera-
da nas 50 cidades monito-
radas pelo índice, que é de 
R$7.561/m².

Preço registrado no mu-
nicípio barueriense também 
é menor do que em São Pau-
lo. Segundo levantamento, 
na capital, o número chega 
a R$ 9.439/m².

| EM MARÇO | Redução foi de 0,52%, de acordo com o Índice FipeZap

| LEVANTAMENTO. Na cidade, preço médio de venda 
de unidades residenciais chegou a R$ 6.938/m²
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