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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

Prefeito Bruno Covas visita ponto viciado que 
recebeu ações para o combate ao descarte irregular

O histórico de descarte na 
Rua Combate da Lagoa Branca é 
bem significativo. Há cerca de 8 
anos foi preciso fechar a via com 
malotões e jardineiras, pois era 
grande o fluxo de caminhões que 
frequentavam o local de madru-
gada para o descarte irregular.

A jardineira e os malotões 
conseguiram diminuir os des-
cartes, não eliminaram tal pro-
blema, mas reduziu o volume. 
A frequência diária de equipes 
de limpeza no local diminuiu de 
16 toneladas por semana à 5 to-
neladas. Entre grandes objetos 

e lixo orgânico, são recolhidos 
por lá uma média de 5m³ de 
entulho.

O CADES Vila Maria/Vila 
Gui lherme (Conselho Re gio nal de 
Meio Ambiente De sen volvimento 
Sustentável e Cultura de Paz) 
também apoiou a ação.

Fotos: Divulgação

Rua Combate da Lagoa Branca antes das ações

Rua Combate da Lagoa Branca já recuperada

Vila Sabrina

PARADOXO - de Regiane Mas-
tellari Doria, (Editora Baraúna), 

apresenta onze crônicas em 
que, todas elas, estão registra-
das de uma forma diferente da-
quelas que vemos no dia a dia, 
nas páginas da mídia impressa. 
Brincando com as palavras seu 
pensamento e suas frases saem 
fluídas de uma maneira que po-
demos dizer, sem dúvida, que a 
autora escreve prosa-poética.

CEM ANOS DE FELICI-
DADE - de Regiane Mastellari 
Doria, (Editora Baraúna), dis-
corre dentro de um amplo es-
pectro existente, tópicos pró-
prios do universo feminino. 
Com enfoques dos mais varia-
dos, sugere junto às leitoras, ca-
minhos que indiquem uma di-
reção para o encontro da tal 

almejada felicidade de forma 
permanente e invulnerável! 

Pesquisa de loteamento do segundo semestre 
é divulgada no segundo trimestre do ano

Secovi-SP (Sindicato da Ha-
bi tação), Aelo (Associação das 
Empresas de Loteamento e De-
senvolvimento Urbano) e a em-
presa de consultoria Brain - Bu-
reau de Inteligência Cor po rativa 
divulgam a Pes quisa do Mercado 
de Lotes Ur banizados no Estado 
de São Paulo, com dados do se-
gundo trimestre do ano.

De acordo com sondagem 
junto a empresas de 55 cidades 
paulistanas, no segundo trimes-
tre do ano (abril, maio e junho) 
foram lançados 5,6 mil lotes re-
sidenciais, divididos em 12 lote-
amentos, uma média de 464 lo-
tes por empreendimento. Esse 
resultado representa um cres-
cimento de 38% quando com-
parado com os 4 mil lotes lan-
çados no mesmo período do ano 
passado.

O VGV (Valor Global de Ven-
das) resultante da soma de to-
dos os lançamentos no segun-
do trimestre deste ano foi de R$ 
641 milhões, 59% acima do VGV 
de igual período de 2017, que fi-
cou em R$ 402 milhões.

No período de 12 meses com-
preendido entre julho de 2017 
e junho de 2018, foram lança-
dos 29,2 mil lotes nessas 55 ci-
dades, correspondendo a R$ 3,2 
bilhões.

Vendas - De acordo com 
a pesquisa, as 55 cidades pes-
quisadas encerraram o mês 
de junho com 30,8 mil lotes 
residenciais novos disponí-
veis para venda, com 31% de 
concentração na RA (Região 
Administrativa) de Campinas 
(9,4 mil lotes).

Somente no segundo trimes-
tre do ano, foram identificados 
435 empreendimentos com lotes 
disponíveis para venda (lança-
dos a partir de janeiro de 2012). 
Esses loteamentos somaram 
173,6 mil lotes, dos quais 30,8 
mil ainda estavam disponíveis 
para comercialização. Desse  to-
tal, 66% dos lotes tinham até 250 
m² de área privativa e 41% apre-
sentavam preço médio de metro 
quadrado de área privativa entre 
R$ 401,00 e R$ 600,00. Unidades 
com metragem entre 151 m² e 

200 m² ocupavam 31,5% do total 
da oferta.

A pesquisa também apu-
rou que a forma mais adotada 
de pagamento dos lotes, no se-
gundo trimestre, foi, em média, 
parcelada em 144 prestações, 
com entrada de 13% do valor 
do lote e valor das parcelas de 
R$ 1.321,00. Para pagamentos 
à vista, o desconto médio foi de 
7% do valor do lote.

Loteamento aberto refere-
se a um bairro construído pelo 
empreendedor imobiliário, sem 
infraestrutura de controle de 
acesso, que é representado por 
portarias e muros. Em lotea-
mento fechado, ou loteamento 
com acesso controlado, o bair-
ro detém infraestrutura física 
de controle de acesso - porta-
rias, muros e alambrados, que 
protegem o perímetro do bair-
ro. Nesse tipo de loteamento, a 
Prefeitura concede à associação 
de proprietários a possiblidade 
de oferecer aos moradores ser-
viços de zeladoria e segurança, 
entre outros.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital 
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte


