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MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Dia dos Pais deve levar 
105 milhões de pessoas às compras, 

indica pesquisa CNDL/SPC Brasil
A lenta recuperação do atual 

cenário econômico no País não 
parece ter desanimado os fi-
lhos brasileiros. Muito pelo 
contrário: de acordo com le-
vantamento realizado pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Pro teção ao 
Crédito (SPC Brasil) nas 27 
capitais brasileiras, 67% dos 
consumidores pretendem ir às 
compras por conta do Dia dos 
Pais. A taxa representa um au-
mento de seis pontos percen-
tuais em relação a 2018. Na 
prática, isso significa que apro-
ximadamente 105 milhões de 
pessoas devem comprar pre-
sentes para entregar a seus 
entes queridos no segundo do-
mingo de agosto.

Para a alegria do varejo, o 
valor que os entrevistados pre-
tendem dispender com os “mi-
mos” também subiu: em média, 
pretende-se gastar R$ 189,98, 
R$ 41 a mais do que em 2018 - 
gerando no comércio um movi-
mento de cerca de R$ 20 bilhões. 
Os dados indicam uma maior 
popularização daquela que é 
considerada por muitos, por 
não injetar no mercado cifras 
tão expressivas quanto o Dia 
das Mães, o Dia dos Namorados 

e o Natal, o “patinho feio” das 
datas comemorativas.

Mas isso não significa que 
todos os entrevistados preten-
dem investir mais na compra do 
presente. A maior parte (43%) 
dos entrevistados deve comprar 
apenas um presente e apenas 
26% devem gastar mais para 
agradar o pai. Destes, 43% que-
rem adquirir presentes melho-
res e 28%, aproveitar o aumento 
do seu salário. A maioria (38%), 
no entanto, planeja gastar o 

mesmo valor do ano anterior. 
Enquanto isso, 21% querem 
gastar menos - 37% com o ob-
jetivo de economizar, 31% moti-
vados pelo orçamento apertado 
e 20% pelo desemprego.

O fato de já terem perdido o 
pai foi o motivo apontado por me-
tade (50%) dos 23% que não têm 
intenção de usar a data como jus-
tificativa para presentear. Já 16% 
não têm contato com o pai e ou-
tros 10% não pretendem comprar 
presentes por falta de dinheiro.

Foto: AGZN

Consumidores pretendem ir às compras para o Dia dos Pais

Resgate histórico da Capela de 
São Sebastião é abordado em 
reunião com D. Odilo Scherer

O resgate histórico da anti-
ga Capela de São Sebastião, que 
até início dos anos 2000 man-
teve suas ruínas na esquina da 
Avenida Água Fria com Nova 
Cantareira, foi tema do encon-
tro realizado no último dia 1º de 
agosto entre um grupo de mora-
dores da Zona Norte e o Cardeal 
Arcebispo Metropolitano Dom 
Odilo Pedro Scherer, na sede da 
Cúria Metropolitana. 

Participaram dessa reunião 
representantes da região como: 
dr. Walter Vicente, Malcolm  
Fo rest, vice-presidente do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e sr. Enrico Romado. 
Acompanhando Dom Odilo, es-
teve o dr. Leandro Machado, ad-
vogado da Cúria. 

Além da emblemática Ca pela 

de São Sebastião, a reunião 
abordou a existência de outras 
capelas em diferentes pontos da 
Zona Norte, e que embora te-
nham desaparecido com o tem-
po, podem ter sua história res-
gatada e preservada pela Igreja.

“Esse foi um passo impor-
tante para a memória da re-
gião”, afirmou Malcolm Forest. 
No momento, está sendo ela-
borado um estudo sobre a his-
tórica Capela de São Sebastião 
do Barro Branco e suas ruí-
nas presentes no terreno, além 
de outras ações. Demolida em 
2001, a histórica Capela de São 
Sebastião localizava-se na es-
quina das avenidas Água Fria 
e Nova Cantareira sendo alvo 
de uma grande ação popular em 
prol de seu tombamento.

Construída por volta de 
1872, a capela serviu no passado 
como ponto para tropeiros que 
seguiam para a região de Minas 
Gerais. Por muitos, suas antigas 
edificações permaneceram fe-
chadas e sem manutenção, ape-
sar do apelo popular pelo seu 
tombamento, que infelizmente 
só aconteceu em 2003, dois anos 
após sua efetiva demolição. No 
local, onde atualmente funciona 
uma agência bancária, suas fun-
dações são preservadas e guar-
dam parte da história da cidade.

A partir dessa reunião com 
o Arcebispo Dom Odilo Pedro 
Scherer, a expectativa é de pro-
mover um importante resgate 
histórico desta e de outras cape-
las que fizeram parte da história 
da Zona Norte.
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Capela de São Sebastião do Barro Branco, demolida em 2001

Local da antiga capela abriga hoje uma agência bancária, mas suas fundações continuam preservadas
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Buraco na Rua Alfredo Pujol 
sem sinalização

Na Rua Alfredo 
Pujol, próximo ao nú-
mero 268, há um gran-
de buraco e os moto-
ristas devem tomar 
cuidado ao passar por 
ele. 

No sábado (27) à 
noite, havia vários co-
nes, próximo ao bura-
co para sinalizar os mo-
toristas que passavam 
pelo local, porém na 
quarta-feira (31) não 
havia nenhum tipo de 
sinalização indicando o 
buraco na via. 

Além do buraco o 
asfalto tem depressão 
na pista e precisa ur-
gentemente de reparos.
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Rua Alfredo Pujol próximo ao número 268

Santana

Placa na Avenida Cruzeiro 
do Sul permanece pichada 

há mais de três anos
Motoristas que seguem 

pela Avenida Cruzeiro do Sul 
sentido bairro, na altura do 
cruzamento com a Rua Olavo 
Egídio, se deparam com uma 
placa que indica os caminhos 
para Marginal Tietê, Centro 
e Santa Tere zinha, totalmen-
te pichada. 

O problema permanece do 
mesmo jeito há pelo menos 
três anos. A AGZN publicou o 
assunto pela primeira vez em 
sua edição de 21 de maio de 
2016, com o título: “Placa pi-
chada prejudica a visualização 
e informação de motoristas em 
Santana”. 

O assunto voltou à tona em 
nossa edição de 19 de maio de 
2017, em matéria com o títu-
lo: “Avenida Cruzeiro do Sul: 
após um ano, placa continua 
prejudicando a visualização e 
informação para motoristas”. 
Apesar de tantos alertas e de-
corridos mais de três anos, a si-
tuação permanece a mesma.
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Placa pichada na Avenida Cruzeiro do Sul

Santana


