ÚLTIMAS - O movimento de vendas do comércio paulistano
cresceu em média 2,6% em janeiro na comparação com o mesmo
mês do ano passado. Houve alta, tanto nas comercializações a
prazo (0,4%), quanto à vista (4,8%). Para fins de comparação, em
janeiro de 2018, as vendas a prazo haviam subido mais do que as
vendas à vista (6,8% e 2,5%, respectivamente, frente ao mesmo
mês de 2017). Na comparação com dezembro, o movimento do
varejo da capital registrou recuo médio de 37,5%, sendo -28,1%
nas vendas a prazo e -46,8% nas comercializações à vista. Os
dados são do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), e é elaborado pelo Instituto de Economia da ACSP.
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ÚLTIMAS - Segundo os dados apurados pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) mostram que, entre novembro e dezembro de 2018,
aumentou de 20% para 25% o número de usuários de cartão de crédito
que não conseguiram pagar o valor integral da fatura, passando a
entrar no chamado ‘crédito rotativo’. Os que quitaram toda a quantia
devida somam 73% dos entrevistados. De acordo com o indicador, os
cartões de crédito mantiveram a dianteira de sondagens anteriores e
foi o instrumento de crédito mais usado em dezembro, mencionado
por 38% dos consumidores. No total, 48% dos brasileiros recorreram
à alguma modalidade de crédito em dezembro.

Cronograma de análise técnica é
Poupatempo Móvel atende no Jaçanã
iniciado em mais 39 pontes, viadutos e
passarelas de acordo com a Prefeitura
A Prefeitura conseguiu a
concordância do Tribunal de
Contas do Município (TCM) de
realizar a contratação de laudos estruturais para pontes e
viadutos sem a necessidade de
vistorias visuais. A Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Ur
bana e Obras (SIURB) iniciou a elaboração de um cronograma para estabelecer um plano de trabalho com as empresas
com melhor qualificação técnica no chamamento público para
análise de mais 39 pontes, viadutos e passarelas. Até o momento foram inspecionadas 33.
A concordância do TCM permitirá que a PMSP realize os trabalhos com um ganho de tempo
de pelo menos um mês.
Seguindo as regras anteriormente estabelecidas pelo TCM, a
SIURB já realizou a vistoria visual em 33 pontes e viadutos.
No primeiro lote foram 11 vistorias, das quais em oito já foi dada
ordem de serviço para a realização, por emergência, dos laudos
estruturais: Casa Verde, Jânio
Quadros, Bandeiras, Freguesia
do Ó, Cruzeiro do Sul, Tatuapé,
Ponte Dutra - acesso Expressa,
Ponte Dutra - acesso Marginal.
Para as pontes do Limão e
Aricanduva, além do viaduto
General Milton Tavares, será
feita licitação pública para contratação dos trabalhos.
Ainda seguindo os critérios do
TCM, no último 31 de janeiro, serão publicadas no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo seis
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Após concordância do Tribunal de Contas para contratação de laudos
estruturais sem a vistoria visual, trabalhos são adiantados em mais de 30 dias

novas contratações emergenciais
para empresas realizarem as radiografias das estruturas das seguintes Obras de Arte Especiais
(OAE): Ponte Eusébio Matoso,
Cidade Universitária e Cidade
Jardim, e os viadutos Gazeta
do Ipiranga, Grande São Paulo
e General Olímpio da Silveira.
Estas OAEs integram o segundo lote de 13 vistorias visuais,
das quais os laudos de sete viadutos serão contratados por meio
de licitação pública. São eles:
Pacheco Chaves, Paraíso, Pedro
de Toledo, Alcântara Machado,
General Euclides Figueiredo, Co
mendador Elias Nagib Breim e
Engenheiro Alberto Badra.
Quando a SIURB concluir
os laudos e obras das 72 OAEs,

terá atendido ao extinto Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) firmado com o Ministério
Público em 2007, que vinha sendo cumprido até 2012, mas foi
abandonado pela gestão anterior e retomado pela atual. A secretaria, no entanto, continuará executando os trabalhos até
atingir as 185 pontes e viadutos
sob a responsabilidade do município, como determinou o prefeito Bruno Covas. Importante
lembrar que a SIURB também
está realizando um novo cadastramento de OAE.
Na Zona Norte duas pontes e um viaduto estão nesta
lista, são eles: Ponte Júlio de
Mesquita Neto e Viaduto Olavo
Fontoura.

ACSP-Distrital Norte comemora 67 anos
com missa Missa de Ação de Graças
A Associação Comercial de
São Paulo foi fundada em 7 de
dezembro de 1894, pelo empreendedor Antonio Proost
Rodovalho, com o objetivo de
atender aos interesses dos diversos grupos empreendedores
que faziam parte da sociedade
paulista.
No início dos anos 50, a
ACSP incorporou algo inovador em sistema de gerenciar
sua atuação. Criou as distritais.
Como braços estendidos, levou
seu atendimento aos empreendedores, em diversas regiões da
cidade, auxiliando aquele comerciante que tinha dificuldade
de se locomover até o centro de
São Paulo.
Entre as distritais implantadas, no dia 31 de janeiro de 1952, fundaram a então
Distrital Santana, lá na tradicional Rua Voluntários da
Pátria, nos altos do antigo e romântico Cine Hollywood. Nos
meados dos anos 70 foi adquirida sede própria, até hoje instalada na Rua Jovita, 309.
O fato é que hoje a Distrital
Norte, que atua em bairros
como Casa Verde, Cachoeirinha,
Freguesia do Ó, Imirim, Ja
çanã, Tucuruvi, Mandaqui,
Tre
membé, Horto Florestal,
Can
tareira, entre outros, é
uma grande agente cataliza
dora das iniciativas da região.
A Associação Comercial Nor
te é composta pelo Diretor Su
pe
rintendente: Luís Carlos
Fer
reira Eiras, Diretoria Exe
cutiva: Luis Carlos Fer
reira
Eiras, Antonio Carlos Ste
fa
no,
Maurizio Cerino, Luiz Antonio
Schettini e Carlos Eduardo de Sá,
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Distrital Norte, comemora seus 67 anos de fundação

e Coordenador Administrativo:
Thalita Lustosa.
Entre os importantes serviços oferecidos pela Distrital
Nor
te destacam-se: Certificação
Digital, Jucesp, atendimento aos corretores do CRECI-SP,
Cer
tificado de Origem, Car
tó
rios, ACCELULAR, Alva
rá de
Funcionamento, Nota Fiscal Ele
trônica e Gestão, um verdadeiro
Poupatempo do Em
preendedor.
Além disso, o Conselho da Mulher
(instituído em 1995) que desenvolve ações sociais como campanhas do Agasalho, do Material
Escolar, do Leite e outras, que beneficiam centenas de crianças, jovens e idosos carentes. Ações que
contribuem para o bem social da
Zona Norte.
Há de se destacar também
os conselhos da distrital, que
através da atuação de seus conselheiros, buscam projetos para
a melhoria de toda a região.

São eles: Conselho de Política
Urbana, Cívico e Cultural, So
cioambiental, Esporte e Saú
de, Comunidade e Entidades
e Varejo e o Fórum de Jovens
Empreendedores.
Na próxima sexta-feira 15
de fevereiro, às 19h30, na Pa
róquia de Santana, a Asso
cia
ção Comercial de São Paulo-Dis
trital Norte, comemora seus 67
anos de Fundação da Distrital
Norte, e convida para a Missa
em Ação de Graças.
A sede da Distrital Norte
está localizada na Rua Jovita,
309 - Santana - Para mais informações ligue: (11) 3180-3669
/ 3670 ou envie e-mail para:
dnorte@acsp.com.br
A missa comemorativa aos
67 anos da ACSP-Distrital Nor
te acontece nesta sexta-feira
(15), às 19h30 na Paróquia da
Santana - Rua Voluntários da
Pátria, 2.060.

O Poupatempo Móvel está
no bairro do Jaçanã, desde a
última terça-feira (5) de fevereiro, e prestará serviços para
os moradores do bairro até sábado (9), das 8h30 às 16 horas.
No Poupatempo Móvel os cidadãos podem solicitar a emissão
de documentos como a Carteira
de Identidade (RG), Atestado de
Antecedentes Criminais (AAC),
segunda via de contas e serviços
públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência
Eletrônico; e também fazer consulta de multas de trânsito e
pontuação na Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), entre
outros.
A entrega do RG é realizada em data e local informados
no protocolo de atendimento.
Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e
que não tenham pendências
com a Justiça, o Atestado de
Antecedentes Criminais pode
ser retirado na hora. Os atendimentos na unidade móvel do
Poupatempo são por ordem de
chegada e seguem a numeração

Foto: Divulgação

Poupatempo Móvel está atendendo no estacionamento
da Subprefeitura do Jaçanã

de senhas, limitadas devido à
capacidade de atendimento em
cada região.
O Poupatempo Móvel estará na Avenida Luis Stamatis,
300 - Estacionamento da Prefei
tura Municipal do Jaçanã. As

in
formações sobre os serviços
oferecidos, endereços e horários dos postos estão disponíveis no site www.poupatempo.
sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP
Serviços’ (para telefones celulares e tablets).

Centro Cultural da Juventude recebe o projeto
“A Periferia como Foco no Meu Negócio”
Entre os dias 19 de fevereiro e 31 de março, das 10 às 17
horas, a iniciativa “A Periferia
como Foco no Meu Negócio”
faz parte de um edital que está
sendo atendido pelo Instituto
Virando o Jogo - Mudando
Vidas e Samanta Lopes foi convidada como educadora responsável. Ela é empreendedora, moradora da Zona Leste,
negra e mãe, além de ser organizadora de competições chamadas Hackathons e Startup
Weekends, nas quais são prototipadas ideias que são validadas
e apresentadas a banca de profissionais de mercado para avaliação e possíveis investimentos.
O modelo não está atrelado a nenhuma iniciativa religiosa, partidária ou que possa ser
ilícita, sem riscos de lesar ética ou moralmente participantes e/ou apoiadores. O foco do
“A Periferia como Foco no Meu
Negócio” é o desenvolvimento de
negócios para promoção de protagonismo e sustentabilidade local, visando inverter o fluxo, de
forma que o capital produzido fique na região de moradia e que
seja investido na infraestrutura
local e consolide o espírito colaborativo da comunidade.
O público-alvo são pessoas
que queiram empreender, que
tenham mais de 18 anos e que
sejam moradoras da região contemplada. O objetivo principal
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Centro Cultural da Juventude destaca evento de empreendedorismo

é formar cidadãos de baixa renda, capacitando-os a realizar
eventos de ideação em regionais a serem definidas na região
de residência dos participantes,
tornando-os replicadores de um
modelo sustentável e colaborativo. Os objetivos secundários são
compartilhamento de ferramentas e apropriação para uso em
negócios próprios e regionais.
“Nosso 1º desafio: precisamos
atingir 60 inscritos para iniciarmos o curso. Então, participem
e divulguem para fecharmos a
turma”, diz Samanta Lopes.
A Periferia como Foco
no Meu Negócio acontece no
Centro Cultural da Juventude

e serão no mínimo 60 inscritos.
Os interessados devem se cadastrar neste link (https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkFQHiMQkpgQfdHIFOJvvqyzsv5QhTJAVmjCL4FWRFddJrw/viewform até o
dia 17 de fevereiro.
O Centro Cultural da Ju
ventude Ruth Cardoso fica
na Avenida Deputado Emí
lio
Carlos, 3.641, Vila Nova Ca
choeirinha - a 20 minutos do
Terminal Barra Funda e ao
lado do Terminal Cachoeirinha.
Siga a gente em facebook.com/
CCJuventude, Instagram @
ccjuventude e Twitter CCJ Centro Cultural da Juventude.

Revitalização de ponto de
descarte irregular na Vila Maria
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Sábado (2) de fevereiro foi
dia de revitalização de ponto de descarte irregular na
Subprefeitura Vila Maria/Vila
Guilherme. O escadão da Rua
Cachoeira do Arari costumava
receber cerca de 700 kg de entulho e lixo por mês. O local já
havia recebido reparos nos degraus, e agora as ações de revitalização prosseguem com plantio, grafismo e muito capricho
das equipes de zeladoria. As iniciativas das Subprefeituras têm
obtido a colaboração dos moradores do entorno dos locais,
zelar pela limpeza e conservação de espaços como o da Rua
Cachoeira do Arari é dever de
todos nós.

Zona
Norte,
ame-a!

Revitalização de ponto irregular de descarte de entulho na Rua Cachoeira
do Arari, na região da Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme
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