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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

Vila Medeiros completa
103 anos nesta sexta-feira

A principal Avenida da Vila 
Medeiros, Avenida Nossa Se
nhora do Loreto, nasceu de um 
acidente aéreo, um avião mono
motor caiu na região e o piloto 
sobreviveu e em agradecimen
to ao milagre, à padroeira dos 
aviadores, ergueu a igreja de 
mesmo nome da rua. 

A Avenida Nossa Senhora 
do Loreto, na Vila Medeiros, ga
nhou fama na cidade por causa 
do restaurante Mocotó do chef 
Rodrigo Oliveira, hoje reconhe
cido internacionalmente. Seu 
pai José Oliveira fundou o res
taurante em 1974, desde en
tão o restaurante do imigrante 
nordestino faz sucesso. Rodrigo 
aperfeiçoou as receitas e o lo
cal e o chef ganharam diversos 
prêmios, chegando a ser citado 
entre os melhores do mundo. 
Além de dar notoriedade a esse 
pacato bairro da Zona Norte, a 
fama do restaurante impulsio
nou vários negócios em suas 
proximidades e tornouse orgu
lho da região. Recentemente, 
seu segundo restaurante que 
trazia uma proposta mais so
fisticada, o Esquina Mocotó, 

encerrou as atividades e deve 
dar lugar a um espaço diferen
ciado a partir de 2019. Mas sua 
primeira unidade permanece 
divulgando nossa região a toda 
a cidade.

A população diminuiu nos 
últimos 15 anos de 149 mil 
para 129 mil habitantes e de 
acordo com os dados de 2017 

da Prefeitura Regional da 
Vila Maria/Vila Guilherme há 
129.919 habitantes nessa re
gião. Distrito da Vila Medeiros: 
Jar dim Brasil, Vila Guança, 
Jar dim Julieta, Jardim Neila, 
Parque Edu Chaves, Parque 
Novo Mundo Vila Alegria, Vila 
Ede, Vila Elisa, Vila Medeiros, 
Vila Munhoz, Vila Sabrina.
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Avenida Nossa Senhora do Loreto reúne grande parte do 
comércio e serviços do bairro

Personagem Celelê comemora 
25 anos em 2018

No dia 13 de outubro (sá
bado), às 16 horas, a artista 
e autora Celise Melo (Celelê) 
apresentará na Livraria 
Cultura da Paulista (SP) 
seu espetáculo “Canções e 
Histórias com Celelê e seus 
Personagens” para as co
memorações do Dia das 
Crianças e dos 25 anos da 
personagem Celelê, que está 
de volta ao Brasil, após o su
cesso das apresentações em 
Portugal e Espanha.

O espetáculo com a 
Celelê e seus personagens 
apresenta histórias e can
ções educativas interpre
tadas ao vivo, coreografias, 
brincadeiras, cenários, efei
tos de luz e som. Os obje
tivos principais são: diver
tir, educar, valorizar o bem, 
a natureza, a reciclagem, os 
esportes, a higiene e resga
tar a importância da amiza
de e da infância. As canções 
do show estão no novo CD 
“Hits da Celelê” e nos CDs 
“Amizade Sincera” e “Cante 
o Ano Todo”. 

O CD “Hits da Celelê” 
contém músicas inédi
tas educativas e de inclu
são, alguns hits como Bruxa 
Mavel, Sementinha, Pra
ticar Esportes e canções em 
inglês e italiano.
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Espetáculo especial em comemoração ao Dia das Crianças

Comemoração ao Dia das Crianças 
no Shopping Center Norte

Até o dia 14 de outubro, 
das 12 às 21 horas, o Shopping 
Center Norte comemora o Dia 
das Crianças em parceria com 
o Mundo Maker, e eles prepa
raram uma ação para lá de es
pecial: tratase do “Circuito 
Maker”, um espaço com diver
sas atividades que estimulam 
crianças de 5 a 14 anos a desen
volverem a inteligência e au
mentarem o senso cognitivo por 
meio da educação criativa e da 
Techlab Robótica. 

A ação contará com oito es
tações de oficinas, sendo seis 
participantes em cada uma 
delas, totalizando 48 pesso
as por sessão. Essas oficinas 
são compostas por atividades 
de experimentação e apren
dizado de conteúdos ligados à 
elétrica, eletrônica, robótica e 
programação. 

Todas as ações do “Circuito 

Maker” são 
desenvolv i 
das por mo
nitores for
mados ou 
e s t u d a n t e s 
de física, ma
temática, en
genharia ou 
arquitetura, 
além de co
ordenadores 
sênior, e su
p e r v i s o r e s . 
Tudo para 
manter to
tal segurança 
das crianças. 
Cada crian
ça poderá en
trar com um 
adulto res
p o n s á v e l . 
O Shopping Center Norte 
fica lo calizado na Travessa 

Casalbuono, 120  Vila Gui
lherme  para mais informações 
ligue: (11) 22245959.
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Até o dia 14 de outubro o Shopping Center Norte 
comemora o Dia das Crianças

Unhas Candy Color 
para a Primavera

As unhas conseguem mos
trar muito da personalidade de 
qualquer pessoa e, nada me
lhor, do que começar a primave
ra com elas coloridas e na ten
dência das Candy Colors (cores 
que lembram doces).

Pensando nisso, a Hello 
Kitty by Dote, que conta com 
12 cores do universo da per
sonagem, possui cinco esmal
tes nessas tonalidades para dei
xar suas unhas bem charmosas: 
Pudim (amarelo), Jujuba (rosa), 
Macaron (lilás), Suspiro (azul 

claro) e Mousse de Limão (ver
de tiffany).

Os esmaltes possuem lon
ga duração, brilho natural e 

secagem rápida, além de con
ter pigmentos isentos de chum
bo e pincel flat, que facilita a 
aplicação.

Foto: Divulgação


