
São Paulo, 14 de setembro de 2018 - Página 7- ImóveisPágina 6 - São Paulo, 11 de maio de 2018 - Imóveis

No próximo do-
mingo (13) é Dia das 
Mães e muitos filhos 
estão comprando pre-
sentes, e segundo uma 
pesquisa da Asso ciação 
Comercial de São 
Paulo (ACSP), 51% 
dos consumidores têm 
a intenção de presen-
tear as mães, contra 
47% indicou a pesqui-
sa do ano passado, os 
que não deverão com-
prar somaram 46%, 
no ano anterior 49%. 
Somente 4% não sa-
bem ou não responde-
ram o que vão comprar (no ano 
passado 3%). A pesquisa foi rea-
lizada pelo Instituto Ipsos em to-
das as regiões do Brasil entre os 
dias 1º e 15 de abril. “Mesmo que 
o frio não venha até o Dia das 
Mães, as áreas de vestuário e cal-
çados serão as mais beneficiadas, 
são os produtos que lideram a lis-
ta de presentes da nossa pesqui-
sa”, informa Alencar Burti, pre-
sidente da ACSP e da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp).

A pesquisa mostra que a 
maioria dos brasileiros deci-
diu que irão presentear as mães 
com roupas, sapatos ou acessó-
rios, isso significa um aumento 
de 37% em relação a 2017. Joias, 
perfumes e cosméticos estão em 
segundo plano na lista de presen-
tes com preferência de 22%, en-
quanto ano passado era de 23%. 
Os indecisos cresceram em rela-
ção ao ano passado eram de 26% 
e nesse ano cresceu para 29%.

As intenções de comprar flo-
res e eletrodomésticos ficaram 
empatadas com 6%, ao mesmo 
tempo em que as flores caíram 
em relação ao ano passado 9%, 
a intenção de comprar eletrodo-
mésticos cresceu 4%. A melhora 
da situação econômica propor-
cionou juros mais baixos e pra-
zos maiores, colocando os itens 
de maior valor de volta à cesta 
de compras dos brasileiros neste 
Dia das Mães. Com a data come-
morativa, as vendas no mercado 

econômico atual devem crescer 
com o gasto médio de R$ 60,00 a 
R$ 100,00, aponta a pesquisa rea-
lizada pela FCDLESP (Federação 
das Câmaras Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo).

“O aumento nas vendas nes-
te primeiro trimestre foi bran-
do, confirmando que a economia 
brasileira está se recuperando 
lentamente. Por isso, neste Dia 
das Mães, nas vendas de produ-
tos as expectativas seguem mo-
deradas’’, afirma o presidente 
da FCDLESP, Mauricio Stainoff.

Comprar pela internet é mui-
to cômodo, pois não há perda de 
tempo, evita trânsito, e stress na 
hora de pagar o produto e tam-
bém é possível fazer uma com-
paração mais rápida com apenas 
um click. Portanto, é preciso to-
mar cuidado para que um dia 
tão especial não se transforme 
numa enorme dor de cabeça. O 
diretor de Certificação Digital 
da Serasa Experian, Mauricio 
Balassiano, alerta que há mui-
tos sites inseguros no mercado. 
“Mapeamento recente feito para 
a Serasa Experian pela consul-
toria BigData Corp mostrou que 
30% dos sites do país não estão 
seguros, não possuem o certifi-
cado de segurança (SSL - Secure 
Socket Layer), uma ferramen-
ta importante para websites que 
transacionam dados como car-
tões de crédito. Quando avaliados 
somente os sites de comércio ele-
trônico, um em cada cinco sites 
(19%) não está seguro”.

Sem esse tipo de seguran-
ça, os dados do consumidor po-
dem estar vulneráveis. Con-
sequentemente, nesses períodos 
é muito comum a tentativa de 
ataques por parte de hackers e ci-
bercriminosos por meio do envio 
de emails falsos com ofertas mi-
rabolantes e outras vantagens. 
Fazer compras por meio das lo-
jas virtuais é muito prático, mas 
para evitar decepções, cabe tomar 
cuidados.

Veja a seguir algumas dicas:

Sempre desconfie de ofer-
tas com preços muito abaixo do 
mercado. Emails com valores, 
promoções e vantagens muito 
especiais merecem total descon-
fiança. Nesses momentos, é mui-
to comum que os cibercriminosos 
usem nomes de lojas bastante co-
nhecidas para tentar invadir os 
dados do seu computador. Eles 
se valem de e-mails, SMS e ré-
plicas de sites para tentar pegar 
informações e dados de cartão 
de crédito, senhas e informações 
pessoais do comprador, explica o 
diretor do Serasa Experian;

Uma prática muito utilizada 
pelos golpistas no ambiente onli-
ne é a de phishing. Os criminosos 
copiam as informações trocadas 
durante uma transação, dados 

como nome, endereço, CPF etc. 
Esses dados são coletados para 
fraude de identidade, que aconte-
ce quando dados de um consumi-
dor são usados por terceiros para 
firmar negócios sob falsidade ide-
ológica ou obter crédito sem a in-
tenção de honrar os pagamen-
tos. De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Tentativas 
de Fraude, o Brasil encerrou 
2017 com 1,964 milhão de tenta-
tivas, representando alta de 8,2% 
em relação a 2016. No primeiro 
bimestre deste ano essas tentati-
vas já totalizaram 305.480 tenta-
tivas, ou seja, a cada 17 segundos 
um criminoso tenta roubar da-
dos para efetivar uma fraude;

Também é importante, no 
caso de lojas desconhecidas e em 
caso de desconfiança, fazer uma 
pesquisa em sites dedicados a 
avaliação de lojas virtuais, como 
Reclame Aqui e e-Bit. Avaliar 
a reputação de uma loja é uma 
providência essencial a partir da 
experiência de outras pessoas;

Para verificar se o site é se-
guro, veja se ele está protegi-
do por um Certificado Digital 
SSL, que identifica os servido-
res e protege as informações 
em tráfego entre o seu compu-
tador e o da loja. Para isso, bas-
ta observar alguns sinais sim-
ples. Veja se no browser há um 

cadeado fechado. Em caso positi-
vo, clique em cima e verifique se 
o Certificado Digital SSL emiti-
do está em nome da loja na qual 
você está comprando. Essa con-
ferência pode ser feita no Selo de 
Segurança, que geralmente está 
no rodapé da página. Ao acessar 
o site, no endereçamento, veri-
fique se o HTTP tem um S, ou 
seja, HTTPS. Essas providências 
garantem um ambiente seguro;

É importante também con-
ferir as condições de entre-
ga, tendo em vista a proximi-
dade da data. O Dia das Mães, 
em movimento do comércio, só 
fica atrás do Natal. Por isso, é 
importante redobrar a atenção 
quanto à possibilidade de en-
trega do presente até a data, no 
próximo domingo. Na dúvida, 
opte por comprar em outra loja.

O Boa Vista SCPC anunciou 
que apesar da situação do mer-
cado nos dias de hoje o comér-
cio deve aumentar 5% nesse Dia 
das Mães em relação ao ano pas-
sado. Uma vez que a deman-
da é muito grande, tem sempre 
um ou outro que se aproveita do 
consumidor na hora da compra. 

Temos: Carne / Coração / Frango / Misto / Kafta
Pacote de Pão de Alho / Pacote de Queijo Coalho / Pernil 

 Linguiça e Linguiça Apimentada (Exceto Coração)
Ambiente familiar - Traga sua família

Aceitamos encomendas

2283-5247 / 95409-0682
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5.713 - Imirim

ESPETINHO
SHALOM GRILL

Horário de funcionamento:
Terça à quarta das 9 às 20 horas

Quinta à sábado das 9 às 22 horas
Domingo das 9 às 14 horas

Promoção Mês das Mães
Espetinho cru ..............R$ 1,00
Espetinho assado  .......R$ 2,00
Queijo assado..............R$ 4,00
Pão de alho assado .....R$ 4,00
Coração .......................R$ 1,50
Kafta .............................R$ 1,50

Dia das Mães

Membro do Centro de 
Referência do Idoso - CRI

R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

Especialista 
em idosos

  2901-1733 / 2950-0014

EX

PERIÊNCIA    25
anos

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata
•Reabilitação mastigatória
•Clínica geral

AGENDE SUA
CONSULTA

www.meloodontologia.com

Pesquisas apontam que brasileiros presentearão 
as mães com roupas, calçados ou acessórios

Foto: AGZN

Varejo tem expectaticas positivas para 
as vendas no Dia das Mães

MINI-SHOPPING

MEGA PROMOÇÃO
DIA DAS MÃES

*Roupas Femininas, Leggins, 
Plus Size, Moda Evangélica
*Lingerie *Jeans Feminino

*Eudora *Natura
*Roupas Masculinas em Geral

*Acessórios para  
celular e consertos

*Costureira
*Ouvires e consertos de 

jóias em geral
*Ótica e consertos de óculos

Rua Voluntários 
da Pátria, 2.014

Anuncie: www.gazetazn.com.br

Revelando São Paulo começa nessa quarta-feira (19)
O Revelando São Paulo chega 

a sua 21ª edição, e traz para a ca-
pital paulista as tradições que fa-
zem a diversidade e pluralidade do 
Estado de São Paulo, com a par-
ticipação de culinaristas, artesãos, 
violeiros e dançantes de diversos 
municípios do Interior e Litoral.

O festival acontece desde 
1997 e foi realizado pela primeira 
vez no Parque do Trote em 2010. 
Entre suas atrações estão:  espa-
ços de culinária e ranchos tropei-
ros de diferentes regiões do esta-
do, com culinaristas produzindo 
os doces caseiros, bolinhos caipi-
ra, broas, pamonhas, bolos, café 
caipira, virados, afogados, gali-
nhadas, feijão tropeiro, farinha 
de mandioca, peixes e moquecas, 
entre outras iguarias que com-
põem a “Mesa Paulista”. Nos es-
paços de artesanato, artesãos de 
diversas regiões produzem pa-
lha de milho, folha de bananeira, 
cipó, madeira, ferro, cerâmica, 
crochê e bordado, entre outros 
materiais, com técnicas passadas 
através de gerações da família.

O público poderá conhecer 
manifestações culturais e ar-
tísticas de diferentes regiões do 
Estado. Cada vez o Revelando 
apresenta uma programação di-
versificada, como catira, folia de 
reis, grupos de congadas e mo-
çambiques, batuque e violeiros.  
A edição desse ano também co-
memora  os 70 anos da Comissão 
Paulista e Nacional de Folclore.

Programação

Programação Permanente 
das 9 às 21 horas

Artesanato - Exposição e comer-
cialização de produtos artesanais 
de tradição, bem como demons-
tração dos misteres dos artesãos.

Comensalidade - Os humanos se 
encontram, compartilham ideias e 
sentimentos. Celebram o encon-
tro e a sintonia compartilhando a 
mesa, o comer e beber juntos.

Culinária - Preparo e consumo 
de iguarias da culinária paulista 
tradicional.

Em Torno do Barro - Espaço 
concebido para a reunião de ar-
te-ceramistas tradicionais e o 
compartilhamento de saberes e 
conhecimentos nas artes do fogo 
e do barro.

Homem do Realejo - presença 
dos homens do Realejo durante 
o festival.

Espaço Interétnico - Indí genas 
do Estado de São Paulo, com sua 
musicalidade, seu artesanato e 
outras práticas culturais.

Comunidades de Ciganos, 
convivência e compartilhamen-
to de músicas, danças e outros 
elementos culturais .

Recitação do Rosário - Todos 
os dias às 8 horas na Capela e 
às 9 horas no Quintal de São 
Benedito.

Comemoração CPF - Cele-
bra ção dos 70 anos da Comissão 
Paulista de Folclore, com expo-
sição fotográfica sobre a cultu-
ra tradicional Paulista obra dos 
fotógrafos; Reinaldo Meneguim, 
Diego Dionisio, Flavio Pilege, 
César Dinis e Leonil.

19 de setembro - quarta-feira 
- Vila + (antigo Mart Center)

13 horas - Abertura de Palco: 
Orquestra de Viola e Violão 
Boca do Sertão - Lençóis Pau-
lista; Grupo Morena da Fron-
teira - Socorro; Grupo Morena 
da Fronteira (Infantil) - So-
corro; Grupo Morena da Fron-
teira Infantojuvenil - Socor-
ro; Jovens da Cuesta - Canto e 
Viola - Pardinho; Caipiras da 
Cuesta - Canto e Viola - Par-
di nho; Orquestra de Viola de 
Valparaíso; Vocal e Instrumental 
de Lagoinha;

18 horas - Abertura Oficial;

19 horas - Samba do Sino 
- Guarulhos;

20 horas - Encerramento: Or-
questra de Violas de Atibaia.

20 de setembro - quinta-feira 
- Vila + (antigo Mart Center)

9 horas - Abertura de Palco: 
Banda Municipal de Jacu pi ran-
ga; Banda Marcial Municipal de 
São Sebastião;

XIX Encontro de Violeiros: 
Grupo Raízes Viola Caipira - 
Atibaia; Denirval e Davi - Atibaia; 
Rubens e Fabinho - Atibaia; To-
más e Romancito - Atibaia; 

Van derley e Waldir - Atibaia; 
Claudinei e Pires - Violeiros - 
Guarulhos; Vera Bianca e Guaru 
- Guarulhos; Grupo de Violeiros 
Som das Dez - Guarulhos; Toshio 
e Luiz - Violeiros - Guarulhos; 
Quesia Ribeiro - Guarulhos; Ce-
sar Viola e Cuiabá - Iporanga; 
Violeiros Itaóca; Paco e Thiago - 
Pedra Bela; Raízes do Ribeira; Os 
Rouxinóis - Dupla de Violeiros - 
São Paulo; Tropeirinhos Rancho 
da Viola Catira - Tatuí;

17 horas - Tarde Seresteira: 
Seresteiro da viola - São Cae tano 
do Sul; Seresteiros com Ternura - 
Tatuí; Gabiroba Congo Capixaba 
- São Paulo - Rancho Tropeiro; 

18 horas - XIX Encontro de 
Orquestra de Viola; Camerata 
de Viola Caipira SLP - São Luiz 
do Paraitinga; Orquestra de Vio-
leiros - Taboão da Serra; Con-
junto de Música Sertaneja de 
Raiz - Várzea Paulista; Grupo 
de Viola Caipira São Gonçalo 
- Votorantim;

20 horas - Encerramento: Or-
questra de Viola de Guarulhos.

21 de setembro - sexta-feira - 
Vila + (antigo Mart Center)

9 horas - Abertura do Palco: 
Trança fitas - Itaóca; Adoradores 
da Santa Cruz - Mirim - Embu 
das Artes;

XIX Encontro de Fandango: 
Fandango de Tamanco - Itaóca; 
Fandango do Cuitelo - Ribeirão 
Grande;

XIX Encontro de Catira: 
Grupo de Catira de Monteiro 
Lobato; Rainhas do Catira - 
Hortolândia; Cururueiros - Ta-
tuí; Dança do Barro - Apiaí;

XIX Encontro de São Gon-
çalo: São Gonçalo - Atibaia; São 
Gonçalo - Jarinu; Grupo de Dança 
de São Gonçalo de Pardinho;

13 horas - Encontro de Or-
questra: Orquestra de Violeiros 
de Descalvado; Orquestra de 
Violeiros e Cantores Ouro na 
Serra - Guapiara; Orquestra 
de Violeiros Coração da Viola 
- Guarulhos; Orquestra de 
Viola Matutos da Mantiqueira 
- Joanópolis; Orquestra Tor-
rinhense de Viola Caipira;

18 horas - Comemoração 
do Dia Internacional da Paz 
e Conexão de Cura; Grupo 
Orgulho Caipira - Dança do 
Sabão - Lagoinha;

20 horas - X Noite de São 
João: Quadrilha Terceira Idade 
Juventude Imaculada - Cruzeiro; 

Encerramento: Bonecões da 
Mantiqueira - Caçapava.

22 de setembro - Sábado - 
Vila + (antigo Mart Center)

9 horas - Cortejo - XXIII 
Festival de Bonecos de Rua e 
Cabeções: Bloco da Vaca - Artur 
Nogueira; Bonecões Caçapava; 
Bonecões Gigantes Pereirões 
- Monteiro Lobato; Bloco Zé 
Pereira - São Bento do Sapucaí; 
Bonecões Torrinha; Banda 
Waldemar Tedeshi - Torrinha; 
Cia Caracaxa - São Paulo;

9 horas - Palco - Encontro 
de Reiada: Folia de Reis Luz 
Divina - Artur Nogueira; Cia. 
Ases do Brasil - Folia de Reis - 
Campinas; Grupo de Folia de 
Reis de Santo Antonio do Bairro 
Tinga - Caraguatatuba; Folia de 
Reis Paróquia de Nossa Senhora 
da Boa Esperança - Caçapava; 
Folia de Reis de Cândido Mota; 
Folia de Reis - Embu das Artes; 
Folia de Reis Estrela Guia de 
Guarulhos; Folia de Reis de 
Pedra D’Alva de Guarulhos; 
Folia de Reis de Palmital; 
Folia de Reis Morro do Abrigo 
- São Sebastião; Cia. de Reis 
Litoral - São Sebastião; Grupo 
Folia de Reis da Vila Formosa 
- Sorocaba; Folia de Reis de 
Torrinha; Companhia de Santos 
Reis - Várzea Paulista; Divino 
Espírito Santo da Rainha da Paz 
do Julio Mesquita - Sorocaba; 
Confraria do Divino Espírito 
Santo-Joanópolis; Folia de Reis 
do Pontal Cruz - São Sebastião; 
Moçambique da Vila Tesouro - 
São José dos Campos;

13 horas - Dança da Santa Cruz 
- Carapicuíba; Grupo Sarabaque 
- Carapicuíba - XVII Festival da 
Amizade - Devi - Dança Indiana 
- Atibaia; Grupo Cheiro de 
Mate - Capão Bonito; Reisado 
Sergipano e Bumba meu Boi do 
Guarujá; Grupo Folklorístico 
Stella Bianca - Jarinu; Coral 
Guarani da Aldeia Araça-Mirim 

- Pariquera Açu; Grupo de 
Danças Gaúchas Tropeiros da 
Nascente - Pilar do Sul; Rancho 
Folclórico Típico Madeirense do 
Morro do São Bento - Santos; 
Mi Vejo Simón - São Paulo; 
San Simón - São Paulo; Grupo 
de Danças Parafolclóricas de 
Pirassununga; Associação Cul-
tural Anástasis - Olímpia; Ri-
beira Ryofu Daiko - Registro; 
Grupo Apolo de Danças Gregas - 
São Paulo; Folclore e Etnografia 
Região Autónoma da Madeira 
- São Paulo; Ballet Folclórico 
Boliviano - Guarulhos;

15 horas - Mesa de Cosme e 
Damião - No Saguão;

19 horas - XVII Noite dos 
Tambores - Grupo Baobá de 
Melê - Coco de Pisada - Peruíbe; 
Grupo de Jongo Filhos da Se-
mente - Indaiatuba;

20 horas - Encerramento: 
Grupo Samba Lenço - Mauá; 
Jongo Quilombolas do Taman-
daré Guaratinguetá.

23 de setembro - Domingo - 
Vila + (antigo Mart Center)

9 horas - Palco - BAMUC - 
Ban da Municipal de Cajati; 
Corporação Musical Maestro 
Custódio Possidônio Martin - 
Apiaí; Associação Cultural Som 
& Arte - Peruíbe;

12 horas - Cortejo - Entrada no 
Recinto - XX Congado Paulista 
- Congada Rosa - Atibaia; Con-
gada Verde - Atibaia; Cia. de 
Moçambique de Caraguatatuba; 

Cortejo do Divino de Itanhaém; 
Congada de São Benedito e 
Nossa Senhora da Conceição 
- Lagoinha; Grupo Folclórico 
e Religioso Moçambique de 
São Benedito de Lorena; Mo-
çambique Esperança - Monteiro 
Lobato; Congada Santa Ifigênia 
- Mogi das Cruzes; Congada 
Batalhão Nossa Senhora de 
Aparecida - Mogi das Cruzes; 
Congada do Divino Espírito 
Santo - Mogi das Cruzes; Con-
gada Preto e Branco - Nazaré 
Paulista; Congada São Benedito 
- Pindamonhangaba; Grupo 
de Moçambique Leal Bahia - 
Piraju; Congada Terno de Sai-
nha Irmãos Paiva - Santo An-
tônio da Alegria; Congada 
São Benedito - São Sebastião; 
Congada de São Benedito e do 
Divino Espírito Santo - Socorro; 
Bandeira do Divino Espírito 
Santo - Votorantim; Irmandade 
do Divino da Paróquia Nossa 
Senhora do Ó - São Paulo; 
Caminheiros de Santo Expedito 
- Mairiporã; Irmandade de Mo-
çambique Vila do Tesouro - São 
José dos Campos Caiapó de 
Piracaia; Afoxé Filhos do Ca-
cique - São Paulo;

18 horas: Encerramento: The 
Sun - Orchuestra - São Paulo.

O evento é gratuito e é rea-
lizado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Estado da Cultura. 
O Parque do Trote fica locali-
zado na Avenida Nadir Dias de 
Figueiredo - Vila Maria Baixa, 
São Paulo. Para mais informa-
ções ligue: (11) 2905-0165.
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O evento terá espaços de culinária de diferentes regiões do Estado


