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- Imóveis

Dia das Mães deve movimentar Inscrições para o Enem 2019 foram
abertas na última segunda-feira
24 bilhões de reais no varejo
Dentre os que vão gastar
mais, a maior parte (56%) alega que comprará um presente melhor para a mãe. Já 22%
justificam o aumento dos preços dos produtos e 18% vão
comprar mais presentes, o que
acabam resultando em um gasto maior.
Por outro lado, considerando os que vão colocar o pé no
freio na hora dos gastos, 32%
culpam o orçamento apertado
no atual momento, 24% têm
como objetivo economizar e
13% atribuem o gasto menor à
economia instável do País. Há
ainda 11% que afirmam estarem desempregados.
“A despeito de todas as dificuldades econômicas que o
País atravessa, o brasileiro deverá ampliar os gastos no Dia
das Mães, ainda que de forma tímida na comparação
com o ano passado. As intenções de compra da data servirão de termômetro para o

desempenho do comércio pelos próximos meses, principalmente, em um momento que o
poder de compra das famílias
continua sendo afetado pelo
desemprego elevado e a renda achatada”, afirma o presidente do SPC Brasil, Roque
Pellizzaro Junior.
Roupas, calçados e acessórios devem ser os líderes
de venda neste ano; consumidor vai desembolsar quase
R$ 200 com presentes. A pesquisa ainda revela que no Dia
das Mães deste ano, os produtos campeões de venda devem
ser as roupas, calçados e acessórios (42%), perfumes (36%),
cosméticos (23%) e chocolates
(19%). O ranking ainda é formado por flores (15%), maquiagem (13%), ida a restaurantes (12%) e utensílios de
cozinha (12%). Já os itens de
tíquete médio mais elevado e,
que pesam mais no orçamento, aparecem com menos força,
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Trânsito mata mais que
crimes violentos em nove
estados do País
Maio é o mês de conscientização sobre a violência no trânsito e a realidade no Brasil ainda é preocupante. Segundo um
levantamento realizado pela
Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, em
nove estados brasileiros o trânsito deixou, em 2018, mais vítimas fatais do que os crimes
de homicídio, latrocínio e lesão
corporal seguida de morte. O levantamento compara o total de
indenizações pagas por morte
pelo seguro obrigatório e os dados das Secretarias Estaduais
de Segurança Pública. São
Paulo e Minas Gerais lideram
a lista, com 5.462 e 4.127 sinistros pagos por acidentes fatais no trânsito contra 3.464 e
3.234 óbitos por crimes violentos, respectivamente.
Os nove estados somaram
mais de 17 mil pagamentos do
Seguro DPVAT destinados à cobertura por morte, representando 46% do total de sinistros pagos por acidentes fatais em todo
o país no ano passado. Já os crimes violentos somaram 12.559
óbitos no mesmo período. Na sequência às localidades que lideram a lista, estão: Paraná (2.712
sinistros X 2.088 mortes violentas); Santa Catarina (1.537
X 840); Mato Grosso (1.143 X
978); e Piauí (1.111 X 615).
Em todos os estados, as motocicletas estiveram entre os veículos com maior participação
nos acidentes fatais. No Piauí,
elas foram responsáveis por
73% dos pagamentos de indenização do seguro obrigatório

como celulares (10%), eletrônicos (10%) e eletrodomésticos (8%).
Em média, cada cliente
deve adquirir entre um e dois
presentes e apenas 37% dos
entrevistados vão consultar a
presenteada para descobrir o
que ela deseja ganhar. Em cada
dez compradores, quatro (38%)
devem gastar na faixa de R$
75 a R$ 150 com os presentes.
Já considerando a média total
de gastos, o brasileiro deve desembolsar R$ 198,79, cifra superior à média constatada no
ano passado, que era de R$
152,98, o que representa uma
alta de 24%, já descontada a inflação acumulada no período.
De acordo com o levantamento, os entrevistados
têm a intenção de presentear
não apenas as próprias mães
(72%), como também as esposas (17%), sogras (16%), irmãs
(11%), a mãe dos seus filhos
(9%) e as avós (8%).

São Paulo e Minas Gerais lideram a lista, que traz números referentes
a 2018. Levantamento realizado pela Seguradora Líder compara
as indenizações por morte pagas pelo Seguro DPVAT e dados das
Secretarias Estaduais de Segurança Pública

para este tipo de cobertura. Os
números reforçam a distância
do Brasil em relação ao cumprimento da meta fixada junto à
Organização das Nações Unidas
(ONU), em 2011. Na época,
quando o país selou o compromisso de reduzir pela metade o
quantitativo de vítimas fatais
no trânsito, eram registradas
24 mortes a cada 100 mil habitantes. Em 2018, a dois anos do
fim do acordo, a média foi de 21.
Apesar do crítico cenário, os
dados indicam que os acidentes vêm diminuindo. Em 2017,
nos nove estados citados, foram
pagas mais de 19 mil indenizações do Seguro DPVAT à cobertura por morte. Em comparação
ao ano passado, houve uma queda de 8%. Os números da Polícia
Rodoviária Federal ainda mostram que, em 2018, foram registrados 69.114 acidentes de trânsito nas rodovias federais de
todo o País. Deste total, 5.259

foram fatais. Já em 2017, foram contabilizadas 89.547 ocorrências, com o óbito de 6.245
vítimas.
“Apesar da redução dos acidentes e das mortes, os números ainda revelam um cenário preocupante da violência no
trânsito brasileiro. Dados da
PRF mostram que, no ano passado, as principais causas das
ocorrências foram falta de atenção à condução, desobediência
às normas de trânsito pelo condutor e velocidade incompatível com o limite. Ainda é importante lembrar que o país obteve,
pela OMS, a pior classificação
referente ao limite de velocidade em áreas urbanas. Com isso,
torna-se fundamental o constante investimento em prevenção, educação e medidas cada
vez mais rigorosas de fiscalização”, afirma Arthur Froes, superintendente de Operações da
Seguradora Líder.

As inscrições para a prova
do Enem estão abertas desde segunda-feira (6) de maio e terminando no dia 17 de maio. A taxa
será de R$ 85 e poderá ser paga
até o dia 23 de maio. As provas
serão novamente em dois domingos de novembro (3 e 10).
Os participantes deverão
chegar até às 13 horas, horário
de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração de
5h30 no primeiro dia e 5 horas
no segundo. A distribuição das
provas está mantida.
Dia 3/11: Redação; questões
de Linguagens e Códigos; 45
questões de Ciências Humanas
com duração de 5h30.

Dia 10/11: Ciências da
Natureza e suas tecnologias e
Matemática e suas tecnologias,
com duração de 5 horas.
As notas do Enem 2019 poderão ser usadas para ingresso no Ensino Superior. Você
pode estudar em uma instituição pública por meio do Sistema
de Seleção Unificada (SiSU),
com bolsa parcial ou integral
em faculdade particular com o
Programa Universidade para
Todos (ProUni) ou financiar sua
faculdade por meio do Fundo
de Financiamento Estudantil
(FIES). Além disso, é possível
estudar em Portugal com as notas do Enem.

Calendário
Inscrições: 6 a 17 de maio;
Pedido de atendimento especial:
6 a 17 de maio;
Pedido de uso de nome social: 20
a 24 de maio;
Pagamento da taxa de inscrição:
6 a 23 de maio;
Provas: 3 e 10 de novembro;
Gabarito: 13 de novembro;
Resultado individual: janeiro de
2020.
O cartão de confirmação
será disponibilizado só em outubro. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da
prova (https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/inicial)

Exposição do concurso internacional
do MICA “Portas e Janelas do meu
País” será estendida
O MICA - Movimento In
fan
tojuvenil Crescendo com
Arte e o Museu Florestal
Octávio Vecchi convidaram
crianças e jovens do Brasil e
do mundo a se expressarem
por meio da arte sobre as portas e janelas com importância
histórica, cultural ou social
de seus países.
Uma pesquisa sobre as
portas e janelas que também
representem limiares para a
paz. O movimento recebeu
muitos trabalhos que foram
avaliados por uma comissão
de profissionais com olhar
sensível à expressão artística
de crianças e jovens.
Os trabalhos foram selecionados e premiados em 4
faixas etárias nas categorias
“brasileiros” e “estrangeiros” e poderão ser admirados
pelo público em uma especial
Mostra. A exposição ficará
até o dia 31 de maio, de quarta-feira a sexta-feira das 10
às 12 horas e das 14 às 17 horas, a visitação tem sido muito boa e a direção do museu
julgou interessante entender
a Mostra. As escolas que quiserem agendar visitas podem
fazê-lo pelo telefone do museu 2231-8555 ramal 2053.
O Museu Florestal Oc
távio Vecchi está localizado na Rua do Horto, 931
- Tremembé.
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Janela em Joinville - Cauê Meira Bancher - 7 anos - São Paulo - SP

EMDR | Avaliação Psicológica | Psicoterapia

Dilséa Grebogi
CRP 06/79477 - Psicóloga & Terapeuta EMDR
Traumas, Medos, Lutos, Fobias, Transtornos Alimentares, Depressão,
Síndrome do Pânico, Dificuldades de Relacionamento e outras desordens

“Promovendo educação
em diabetes para jovens
de todas as idades”

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. *Atendimento domiciliar - Homecare

www.adj.org.br

EMDR: a cura emocional do século XXI. Venha experimentar essa terapia revolucionária.

Alameda Afonso Schmidt, 119 - sala 22 - Santana
Tel: (11) 97162-7736 - e-mail: psigredil@terra.com.br

REFLEXOLOGIA
CRM 50.799

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

Primavera

Recuperação e Residência de Idosos

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas
Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos.
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico
e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

www.solarprimavera.com.br
2987-8650

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

2204-0918/2953-0549

MORADIA (temporária
e permanente)
REABILITAÇÕES /
PÓS-CIRÚRGICOS
Promovemos saúde física,
mental e social em um ambiente
humanizado e acolhedor.
Rua Paulo Maldi, 196 - Tucuruvi

www.crvillasenior.com.br

2996-5872

Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br

Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.

Fone: 2973-0450

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

CRM: 27.226

Casa de Repouso

É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países
asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio
químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO
CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

RUA DARZAN, 372

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2
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Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

30
anos

Especialista em idosos
Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata •Clínica geral
•Reabilitação mastigatória
AGENDE SUA CONSULTA
R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana

Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

www.meloodontologia.com

2901-1733 / 2950-0014

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

CRM: 35.217

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios

CRM: 52.025

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

3666-8068

Um bom jornal
é você quem faz!

CRM: 25.290

Cirurgia

de miopia e astigmatismo a laser.

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

