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ÚLTIMAS - Os bancos digitais, aqueles que prestam seus serviços 
pela internet e não necessitam de uma estrutura física da agência, 
vêm ganhando cada vez mais espaço no país, sobretudo em meio ao 
enorme potencial do mercado de crédito. É o que revela pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Entre os 
consumidores que utilizaram cartão de crédito nos últimos 12 meses, 
a maioria (76%) foi de instituições de financeiras tradicionais e 36% 
de lojas varejistas. No entanto, 21% dos entrevistados já adotam 
cartões de crédito ligados a fintechs ou bancos digitais como meio 
de pagamento no dia a dia. Número que cresce entre os mais jovens.

ÚLTIMAS - A arrecadação de tributos federais alcançou o maior 
resultado em cinco anos no mês de maio principalmente por conta 
do recolhimento maior de imposto de renda por investidores e 
empresas e do aumento de tributos sobre a receita das empresas e 
sobre importações. Houve alta de 23,47% no pagamento do Imposto 
de Renda sobre Rendimentos de Capital no mês passado, que somou 
R$ 3,128 bilhões. Em um momento em que a Selic está em queda, 
muitos investidores resgataram investimentos em renda fixa, o que 
levou ao pagamento do tributo, que incide no momento do resgate. 
A arrecadação não tem relação direta com PIB, ano passado, as 
receitas cresceram 3,5%, acima do PIB, que subiu 1,1%.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Festival de Inverno da Cantareira 
(FICA) chega a sua 10ª Edição

Há 10 anos a cidade de São 
Paulo recebia a primeira edição 
do FICA - Festival de Inverno 
da Cantareira, com duração de 
um mês e mais de mil ativida-
des ligadas a cultura, esportes, 
gastronomia, atividades ao ar 
livre e muito mais. A iniciati-
va partiu de um morador da re-
gião que teve a percepção que a 
Cantareira precisava de um pro-
jeto que vendesse sua importân-
cia e suas características, além 
de um manifesto de preservação.

Este ano o evento acontece-
rá de 20 a 28 de julho, das 12 às 
18 horas. O festival é uma fer-
ramenta que através da sua re-
alização e sua promoção, visa 
conscientizar a preservação eco-
lógica, com atividades educati-
vas, de cidadania, cultura, la-
zer, entretenimento e esporte. 
O Fica mobiliza restaurantes, 
bares, baladas, hotéis, teatros, 
museus e parques, com ativida-
des em tempo integral.

O evento de abertura acon-
tece dia 20 de julho (sábado) no 
Parque Alberto Lofgren (Horto). 
Os destaques do lançamento do 
FICA 10 ANOS é a Feira Chefs 
SP que trará diversos chefs e 
restaurantes consagrados pela 
primeira vez à Cantareira, valor 
dos pratos a partir de R$20,00. 

Com curadoria de Daniela 
Mazzer e Sandra Santorsula, 
que também fizeram a cura-
doria gastronômica da Virada 
Cultural, restaurantes premia-
dos como Riconcito (peruano, 
eleito diversas vezes o melhor 
do gênero na cidade) invadirão a 
região pela primeira vez.

No mesmo dia, o Horto re-
cebe shows da Semana do Rock 
SP (www.semanarocksp.com.
br), evento promovido pela Se-
cretaria de Cultura de SP que 
escolheu o FICA como endere-
ço especial de fechamento da 
sua primeira edição. Além de 
bandas menores e djs, o FICA 

recebe neste dia a banda pau-
listana de rock Ultraje a Rigor, 
gratuito para a população.

A região da Cantareira é re-
pleta de cachoeiras, natureza, 
trilhas e possui muita seguran-
ça. O grande diferencial do FICA 
é que a região da Cantareira 
está a 10 minutos do centro de 
São Paulo, o que atrai visitantes 
de modo fácil e rápido.

Serviço: 
FICA - 10ª Edição do Festival de 
Inverno da Cantareira - de 20 a 
28 de julho
Informações: facebook.com/
cantareirasp
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Em 10 anos de Festival, o FICA é responsável por divulgar a Cantareira 
através de shows, festas, gastronomia, esportes e muito mais

Rodízio de veículos na cidade 
está mantido em julho

A Prefeitura informa que o 
Rodízio Municipal de Veículos 
está mantido no mês de julho, 
durante o período de férias es-
colares. A manutenção segue 
o que determina o decreto nº 
39.539, de junho de 2000, que 
alterou as regras da Operação 
Horário de Pico (rodízio). A 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) não suspende o 
rodízio de veículos em julho des-
de 2007, quando foi feita uma 
suspensão experimental da res-
trição em São Paulo no período 
de 2 a 11 de julho.

Nas férias de julho existe 

uma diminuição 
do número de 
viagens pela ma-
nhã, principal-
mente devido ao 
recesso escolar, 
mas não é obser-
vada uma redu-
ção do número 
de veículos na 
cidade.

Além da ma-
nutenção do rodí-
zio para veículos, continuam va-
lendo normalmente o Programa 
de Restrição ao Trânsito de 
Veículos Auto mo tores Pesados 

(Rodízio do Caminhão), a Zona de 
Má xi ma Restrição à Circulação 
de Caminhões (ZMRC), e a Zona 
de Máxima Restrição ao Fre ta-
mento (ZMRF).
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Rodízio está mantido no mês de julho

Oficina Bonecas é o destaque do 
Sesc Santana neste mês de férias

No período entre os dias 13 
a 21 de julho, sábados e domin-
gos, às 15 horas, o Sesc Santana 
oferece a “Oficina de Confecção 
de Bonecas de Pano,” com a ar-
tesã e empresária Glória Viana. 
Oficina de confecção de bonecas 
de pano, para famílias que fre-
quentam a unidade. A ideia é 
trabalhar com temas como in-
clusão, cultura popular. Evento 
gratuito, não recomendado para 
menores de 7 anos.

No dia 13 de julho, sábado, 
às 19 horas, o Sesc Santana ofe-
rece o espetáculo musical “Edu 
Guimarães - Memórias do Brasil 
pela Sanfona.” No espetáculo a san-
fona narra a história e as memórias 
musicais do Brasil. No repertório 
as composições de Edu Guimarães 
passam pelo maxixe, lundu, bum-
ba-boi, choro, chamamé, dentre 
outros gêneros brasileiros apre-
sentados numa formação de san-
fona (Edu Guimarães), viola (Levi 
Ramiro), contrabaixo (Ramon Del 
Pino) e percussão (Pedro Romão). 
Por onde passa uma sanfona, sem-
pre passa uma memória. Evento 
livre gratuito e sem retirada de 
ingressos.

Nos dias 12, 13 e 14 de ju-
lho, sexta e sábado às 21 horas 
e domingo às 18 horas, o Sesc 

Santana apresenta o espetácu-
lo musical “Leandro Lehart - 
Violão é no fundo do quintal,” 
com Cléber Augusto, Ronaldinho 
e Sombrinha. O cantor e compo-
sitor, Leandro Lehart, dispensa o 
arsenal percussivo para rememo-
rar grandes músicas do grupo ca-
rioca, junto apenas do violão, em 
um show intimista, o artista pro-
porciona novas formas de apre-
ciar o repertório do maior grupo 
de samba do país, em uma série de 
três shows, recebe dia 12/7 Cléber 
Augusto, autor de vários sucessos 
durante seus 21 anos de Fundo, 
como “Lucidez” em parceria com 
Jorge Aragão, dia 13 é a vez de 
Ronaldinho, que foi intérpre-
te por mais de 25 anos ao lado de 
Mário Sérgio, e a trilogia se encer-
ra com Sombrinha, um dos funda-
dores do grupo, de onde saiu após 
14 anos para formar dupla com 
Arlindo Cruz. Recomendação etá-
ria: 12 anos, ingressos: R$ 12 (cre-
dencial plena), R$ 20 (meia entra-
da) e R$ 40 (inteira). 

Em dois encontros, nos 
dias 13 e 14 de julho, sábado 
e domingo, às 12 horas, o Sesc 
Santana oferece a oficina “Livro 
aberto,” com Rony Maltz,  pro-
fessor e artista visual. A ação 
“Livro aberto” consiste em uma 

oficina/performance de arte im-
pressa. Será editado, em tempo 
real, um livro de fotografias a 
partir de imagens trazidas pelo 
público. Além de resultar em 
uma publicação original de au-
toria coletiva, o ato performa-
tivo funcionará também como 
uma oficina de produção gráfi-
ca, instruindo sobre técnicas, 
materiais e etapas de produção 
da própria obra. Evento gratui-
to e livre.

Entre os dias 16 a 20 de ju-
lho, de terça a sexta-feira às 
18h30 e sábado às 15 horas, o 
Sesc Santana oferece a Oficina 
“Fotolivros Contemporâneos,”  
com o professor e artista visu-
al Rony Maltz. Por que fotoli-
vros hoje? O que explica o re-
novado interesse nos livros de 
fotografias no século 21, pós-re-
volução digital? Em tempos de 
crescente virtualização e frag-
mentação das nossas experiên-
cias, a convergência da imagem 
fotográfica com o formato im-
presso vem revelando potências 
inéditas dentro do campo das 
novas mídias. O curso intensivo 
“Fotolivros contemporâneos” 
explora os principais discursos 
e práticas em torno do livro de 
fotografias atualmente, investi-
gando o “fenômeno fotolivro” a 
partir de 3 perspectivas: 1) his-
tórica: contextualizando o fenô-
meno dentro de uma História (e 
uma pré-história) da Arte e da 
Fotografia; 2) teórico-filosófi-
ca: entendendo o apelo e a po-
tência dessa expressão artísti-
ca na atual conjuntura global a 
luz das mais recentes teorias da 
imagem; 3) empírica: analisan-
do as próprias obras impressas, 
suas estéticas e suas técnicas, e 
compartilhando as experiências 
práticas do editor independen-
te. Evento gratuito e livre.
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Atividade com o ateliê Bendito Artesanato, cuja especialidade é 
confeccionar bonecos em que as crianças se reconheçam

Segunda Startup Varejo aconteceu 
no último sábado e teve parceria 
entre o Instituto Center Norte, 
Ideias de Futuro e Luiza Labs

No último sábado (6) de ju-
lho, o Instituto Center Norte, 
em parceria com a consulto-
ria Ideias de Futuro, promo-
veu a grande final da 2ª edição 
do Startup Varejo, um progra-
ma educacional dedicado ao 
varejo para escolas públicas 
da Zona Norte de São Paulo. O 
Day Camp Startup Varejo 2019 
aconteceu no Luiza Labs, do 
Magazine Luiza, e reuniu oito 
grupos finalistas.

O Startup Varejo 2019 du-
rou cerca de três a quatro me-
ses e foi disputado por mais de 
60 alunos de quatro escolas 
públicas da região e 28 proje-
tos foram planejados pelos alu-
nos das escolas.

O projeto está na sua segun-
da edição, porém essa é a pri-
meira que o Magazine Luiza 
entra como parceiro e ceden-
do o espaço para a grande fi-
nal, “como é um projeto de va-
rejo faz todo sentido receber no 
Luiza Labs, então abrimos nos-
sa casa para receber os alunos. 
A ideia é continuar com o pro-
jeto, colocando os nossos cola-
boradores para serem volunta-
riados/mentores dos projetos 
dos alunos, para doarmos um 
pouco do nosso conhecimen-
to tecnológico, e todas as áre-
as que o magazine pode contri-
buir, ensinando os alunos para 
que eles melhorem os projetos 
deles”, conta Pamela Loretti, 
Analista de Sustentabilidade do 
Magazine Luiza. 

Renata de Souza, Coorde-
nadora de projeto do Ideias de 
Futuro explica como são fei-
tos os processos nesses qua-
tro meses “as oficinas são di-
nâmicas no primeiro módulo 
eles desenvolvem a ideia e tra-
balham ela, no segundo a pro-
totipação para desenvolver o 
aplicativo, no terceiro é o mó-
dulo de modelo de negócio, 
pensar em proposta de valor, 
receitas, custos, canais de ven-
das e relacionamento com o 

cliente e o último módulo que 
é como falar, se portar em pú-
blico, e quais informações são 
importantes para apresentar o 
projeto”. 

Daniela Pavan, Head do 
Ins tituto Center Norte e da 
Área De Sustentabilidade, dei-
xou uma mensagem para os 
vence dores da segunda edição 
da Startup “Tenham coragem, 
pois vocês já foram muito cora-
josos e empreendedores quan-
do aceitaram o convite. Estou 
impressionada, com a cria-
ção e o desenvolvimento dos 
aplicativos.” 

Resultado

Os projetos das escolas 
E.E. Padre Manuel da Nó-
brega (GARAGE RENT) e 
E.E. Buenos Aires (XEPPA) 
venceram a segunda edição 
do Startup Varejo.

O primeiro colocado 
“GARAGE RENT” é um pro-
jeto de aplicativo que conecta 
pessoas que querem alugar um 
espaço seguro para seus veícu-
los a quem tem uma vaga.

O segundo colocado foi o 
projeto “XEPPA”, da Escola 
Estadual Buenos Aires, tra-
ta-se de um aplicativo que une 
microempreendedores de bair-
ros, donos de mercados, que 
tenham produtos próximos 
ao vencimento da data de va-
lidade, com pessoas que quei-
ram comprar esses produtos 
mais baratos para consumo 
imediato.

Além desses os projetos das 
escolas E.E. Buenos Aires (+ 
Tempo) aplicativo para transi-
tar os créditos entre os cartões 
de transporte Bilhete Único - 
SPTrans e BOM - Bilhete Ôni-
bus Metropolitano. E da esco-
la E.E. Tarcísio Álvares Lobo 
(SobMedida), projeto para co-
nectar alfaiates com pesso-
as que precisam de roupas sob 
medida. Ganharam os prê-
mios de destaque Inovação e 
Protótipo.

Primeira edição 
do projeto

Na primeira edição o vence-
dor pensou em comida saudável 
para pets, o aplicativo é o “pets 
services”, segundo a Daniela 
Pavan o grupo era da Etec 
Parque da Juventude, “eles pu-
seram o aplicativo no ar, eles di-
zem que é bem desafiador ser 
empreendedor e nós ficamos 
muito felizes, pois idealizaram 
tudo por esse estímulo e estão 
enfrentando o desafio de ser um 
empreendedor”. 

Vem novidade no 
segundo semestre

No segundo semestre have-
rá a quarta edição da Starpup, 
participarão do projeto oito 
escolas da Zona Norte que 
não participaram da edição 
anterior. 
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Luiza Labs espaço cedido para a realização da 
segunda edição do Startup Varejo

Projeto vencedor “GARAGE RENT” da E.E. Padre Manuel da Nóbrega

Foto: Divulgação Ideias de Futuro

Lojas Vale a Pena: Rede de lojas bastante conceituada 
no interior do Estado de São Paulo e Paraná, agora 

inaugurou a sua segunda loja na Zona Norte da Capital

A primeira na Brasilândia e 
agora na Vila Sabrina, e vem ain-
da mais este ano.

Fabricação própria de jeans, 
e você encontra também na loja 
roupas para toda a sua família.

Moda masculina, feminina, 
infantil e também cama, mesa e 
banho.

Praça Lourenço de Bellis, 180 
- Vila Sabrina.
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