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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

Parque Edu Chaves completa 
94 anos nesta segunda-feira
O nome desse bair-

ro é em homenagem 
ao aviador chama-
do Eduardo Chaves, 
ele foi o primeiro bra-
sileiro a tirar o brevê 
de piloto, em julho de 
1911. Amigo de Alberto 
Santos-Dumont, Eduar-
do Chaves era aventu-
reiro e rico. Foi o pri-
meiro a abrir uma escola 
de pilotos no Brasil, na 
cidade de São Paulo  
e, também o primei-
ro a realizar uma via-
gem de São Paulo a 
Buenos Aires num avião 
Curtiss, de 150 HP. Em 
1935 abandonou a avia-
ção e morreu em 1975 
com 88 anos.

A participação políti-
ca é uma forte caracterís-
tica do bairro, que atra-
vés da organização social 
de seus moradores, pas-
sou a ter muitas melhorias. Em 
11 de agosto de 1957, o sargen-
to da Força Pública, Arlindo de 
Souza Pícoli, fundou a Sociedade 
Amigos do Parque Edu Chaves 
“Sapec”, ativa até hoje, a qual 
conquista melhorias para o de-
senvolvimento do bairro. Em 29 
de março de 1980, Anildo Baldin 
e outros moradores criaram o 
Lions Clube Parque Edu Chaves, 
com o intuito de prestar serviços 
à comunidade, e funcionou por 
10 anos, deixando sua contribui-
ção na área social. 

Em 1980, moradores preo-
cupados com o meio ambiente 
deram início ao plantio de árvo-
res no bairro, porém só em 1994 
foi fundada a Brigada Biológica 
Edu Chaves, que desde então 
desenvolve trabalho de plane-
jamento para arborização das 
ruas e praças locais, contribuin-
do para a melhoria da qualidade 
de vida na comunidade. O bairro 
possui uma praça “Comandante 
Eduardo de Oliveira” que con-
tém ruas circulares e outras ra-
diais, largas planas, pavimenta-
das e arborizadas. 

Para o subprefeito Jaçanã/
Tremembé, Alexandre Pires, 
esse é justamente um dos pon-
tos mais positivos do bairro. 
“Edu Chaves é um bairro de ca-
racterística única, uma praça 

muito bonita, com uma igre-
ja que faz parecer uma cidade 
do interior. É também um bair-
ro onde seus moradores são for-
madores de opinião”, destacou 
Pires, com relação à participa-
ção dos moradores junto às as-
sociações de bairro para conse-
guir melhorias para a região.

Segundo ele, o grande foco 
das ações locais tem sido na 
questão da zeladoria, especial-
mente nos serviços de tapa-bu-
racos. O dessassoriamento do 
Rio Cabuçu, trabalho desenvol-
vido pelo DAEE, também foi 
destacado pelo subprefeito como 
ações importantes realizadas no 
bairro. “Tivemos pontos de ala-
gamentos, mas não mais aquela 
situação em que as pessoas per-
dem suas coisas”, afirmou. Entre 
as demandas a serem atendidas, 
Pires destacou a necessidade de 
um projeto de recapeamento nas 
vias principais, que embora ain-
da não tenha previsão de aconte-
cer, já está planejado. 

Edu Chaves também é um 
bairro onde se concentrou ao 
longo dos anos, muitas famí-
lias de militares, característica 
destacada pelo morador Nelson 
Ferreira, do Conselho Consul-
tivo da Coordenaria Nor te de 
Saúde e Conselho Gestor STS 
- Vila Maria/Gui lherme/Me dei-
ros. “Ini cial mente ocupado por 

várias famílias de militares, jus-
tamente devido a este motivo 
até hoje possui algumas casas 
que mantêm sua construção ori-
ginal, sendo chamadas de Casa 
de Sargento”, destacou.

Quanto à forte atuação políti-
ca de seus moradores em prol do 
bairro, Ferreira destaca: “Desde 
sua formação foi um bairro bem 
politizado devido ao envolvimen-
to de moradores e lideranças que 
sempre buscaram o desenvolvi-
mento do bairro, fazendo-se com 
que o Parque Edu Chaves se tor-
nasse um dos bairros com me-
lhor infraestrutura da cidade”. 
Entre seus pontos fortes, ele 
destaca: quatro escolas públicas, 
uma Biblioteca Municipal, uma 
UBS - Unidade Básica de Saúde, 
um centro comunitário, creches, 
Núcleo de Convivência do Idoso, 
entre outros serviços públicos e 
particulares.

A rede de comércio e servi-
ços também foi outro aspecto 
destacado pelo morador Nelson 
Ferreira, completando as razões 
pelas quais o bairro Edu Chaves 
é atualmente bastante acolhe-
dor. Nessa região também foi 
onde aconteceu uma das maio-
res obras realizadas na Zona 
Norte, a canalização do Córrego 
Cabuçu na década de 90, melho-
ria que trouxe benefícios para o 
Edu Chaves e bairros vizinhos.

Foto: AGZN

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 
é uma das referências tradicionais do bairro

Foto: Divulgação

1. Na última quinta-feira (29) de 
novembro completou dois anos 
da queda do avião com o time 
de futebol da Chapecoense, na 
Colômbia, que matou 71 pes soas 
entre jornalistas, jogadores, co-
missão técnica e convidados. Está 
previsto em Chapecó um dia intei-
ro com homenagem em memória 
das vítimas, seis pessoas sobrevi-
veram ao acidente. E nesta sexta-
feira (30) de novembro, será o dia 
da abertura oficial do Natal em 
Chapecó, que será um momento 
de reflexão e será destinado às fa-
mílias e amigos das vítimas.


2. A Prefeitura de São Paulo ofe-
receu o Morumbi para receber 
a final da Taça Libertadores da 

América, entre Boca Juniors e 
River Plate e pegou a polícia mi-
litar de surpresa. O comandan-
te do 2º Batalhão de Choque da 
capital, responsável pelo policia-
mento nos estádios de São Paulo, 
disse ao site Globo Esporte que 
a PM “não foi consultada” sobre 
essa possibilidade, o Pacaembu 
também foi oferecido. 


3. O Palmeiras conquistou o 
seu 10º título do Campeonato 
Brasileiro no último domingo (25) 
de novembro, com gol de Dey-
verson e vitória de 1 a 0 sobre o 
Vasco, o time Alviverde foi cam-
peão com uma rodada de ante-
cedência para o término do cam-
peonato. A campanha do Verdão 

deslanchou no segundo turno, 
após a bobeada do São Paulo e 
com a chegada do técnico Felipão 
para o comando técnico da equipe. 


4. Para a temporada do Campeo-
nato Brasileiro de 2019 os times 
da série B que irão disputar a Série 
A, são: Fortaleza, CSA (Alagoas), 
Avaí e Goiás, o Paysandu foi rebai-
xado para a série C junto com Boa 
Esporte, Juventude e Sampaio 
Corrêa. Por enquanto, na série A, 
o Pa raná e o Vitória, são os úni-
cos times que já estão rebaixa-
dos, falta a definição dos outros 
dois que será neste domingo (2) 
de dezembro na última rodada do 
Campeonato Brasileiro 2018.


Serviço de Utilidade Pública 
- Secr. Municipal de Esportes, La-
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle-
mentino, CEP: 04075-000, Pabx: 
5088-6400, e-mail: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da Ci-
dade, Centros Des portivos (CDM) 
e Depto. de Promoções Esportivas, 
Lazer e Recreação; - Secr. Estadual 
de Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antônio Prado, 9, Centro, 
CEP: 01010-904, Tel.: 3241-5822.

Dois anos da queda do avião com o time de futebol da Chapecoense, na Colômbia

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

38ª rodada

Campeonato Brasileiro 2018

 Dia Hora Equipes L o c a l

1º/12 19h Atlético MG x Botafogo Independência
1º/12 19h Flamengo x Atlético PR Maracanã
2/12 17h Paraná x Internacional Durval Brito
2/12 17h Chapecoense x São Paulo Arena Condá
2/12 17h Bahia x Cruzeiro Pitaçu
2/12 17h Fluminense x América MG Maracanã
2/12 17h Ceará x Vasco Castelão
2/12 20h Sport x Santos Ilha do Retiro 
2/12 17h Palmeiras x Vitória Allianz Parque
2/12 17h Grêmio x Corinthians Arena do Grêmio


