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ÚLTIMAS - O volume de empresas com contas em atraso 
e registradas em cadastros de inadimplentes, que vinha 
desacelerando no País, voltou a crescer no último mês de junho. 
Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam 
que a quantidade de pessoas jurídicas negativadas apresentou 
alta de 4,02% no último mês de junho frente igual período do ano 
passado. O número é superior que o constatado em maio, de 2,90% 
e o maior desde março deste ano, quando havia crescido 3,30%. 
Na comparação entre maio e junho deste ano, sem ajuste sazonal, 
houve uma alta de 1,55% de empresas com conta em atraso.

ÚLTIMAS - Embora venha perdendo força com a popularização 
de outras modalidades de crédito, especialmente nos grandes 
centros urbanos, o crediário ou o cartão de loja continua 
presente na vida do brasileiro. De acordo com levantamento 
realizado nas 27 capitais pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), três em cada dez brasileiros (30%) fizeram 
uso de crediário (carnê, boleto a prazo ou cartão para compras 
exclusivas em uma loja) nos últimos 12 meses - sendo que 26% 
recorreram a essa modalidade todos os meses. Outros 31% a 
cada dois ou três meses e 31%, três vezes ou menos no ano.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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Eleitor com mais de 70 anos 
deve fazer a biometria 

obrigatória para votar em 2020
O eleitor com mais de 70 anos 

deve fazer a biometria obrigató-
ria para votar nas eleições muni-
cipais de 2020. Como o voto para 
ele é facultativo, a inaptidão para 
o exercício do voto é a restrição 
decorrente do cancelamento do 
título, caso opte por não realizar 
o cadastamento biométrico. 

A biometria é obrigatória em 
479 municípios paulistas, atin-
gindo quase 11.950.000 eleitores. 
O objetivo do procedimento é re-
forçar a segurança na identifica-
ção do eleitor no momento do voto 
e atualizar, ainda, o cadastro da 
Justiça Eleitoral, excluindo os elei-
tores que não comprovarem víncu-
lo com o respectivo município.

Atendimento

Para cadastrar as digi-
tais, o eleitor deve ir ao seu 

cartório eleitoral ou em pos-
tos do Poupatempo com servi-
ços eleitorais levando consigo 
documento oficial de identifi-
cação, comprovante de residên-
cia recente e título de eleitor, se 

tiver. Agende on-line o seu aten-
dimento no site: http://www.tre- 
sp.jus.br/eleitor/agendamento-
titulo-eleitoral-3. Veja se a bio-
metria é obrigatória em seu mu-
nicípio: www.tre-sp.jus.br
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O eleitor será identificado pelas digitais nas eleições municipais

Espetáculo de Dança “À Mesa”, 
celebra os “Encontros”, em 
experiência cênica coletiva

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, 
o Teatro Alfredo Mesquita estreia 
o Espetáculo de Dança “À Mesa”, 
com direção e concepção do bai-
larino e coreógrafo pernambuca-
no Henrique Lima, trazendo no 
elenco, além de Lima, mais qua-
tro bailarinos: Cristiano Bacelar, 
Daniela Moraes, Manuela Aran-
guibel e Ricardo Januário.

Sobre o espetáculo 
“À Mesa”

O ponto de partida do traba-
lho foi a pesquisa de movimento 
desenvolvida e aplicada duran-
te a criação do solo “O Último 
Dia”, do bailarino Henrique 
Lima. A pesquisa é focada na 
criação de uma vivência e/ou um 
estado a partir do “outro corpo” 
como referência, seja este real 
ou imaginário. 

No caso específico de “À 
Mesa” a fricção se desenvolve 
no encontro e conexão entre os 
cinco artistas-criadores que re-
petidamente questionam qual 
deles é o “corpo referência” en-
quanto usam a improvisação 
como uma das ferramentas de 
diálogo.

“À Mesa” é uma evolução e 
um ganho a partir da concepção 
do espetáculo solo, de onde tudo 
começa, para se criar sensa-
ções além de despedidas e che-
gadas (já que uma mesa refle-
te estes momentos), celebrando 
o momento presente, um apro-
veitamento do ‘aqui e agora’. 
Assim, o espetáculo é fluido e 
acontece numa atmosfera de li-
berdade, espontaneidade, sem 

autoridade, resultado de uma 
criação coletiva totalmente com 
base no improviso”, comenta 
Henrique Lima.

O desejo artístico e as expe-
riências cênicas coletivas foram 
o motor principal no fortale-
cimento do espetáculo, contri-
buindo e provocando novas pos-
sibilidades de relações entre o 
“eu” e o “outro” num mesmo 
lugar.

Foto: Divulgação

Espetáculo de Dança “À Mesa” estará em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita 

Consórcio de imóveis se solidifica
como opção para o consumidor

Os brasileiros têm utiliza-
do cada vez mais o consórcio de 
imóveis para realizar o sonho da 
casa própria. Lançado há mais de 
vinte e cinco anos no mercado, o 
consócio de imóveis é considera-
do um investimento patrimonial 
através do qual mais de 915 mil 
consorciados já foram contempla-
dos nos últimos 15 anos, segun-
do dados da ABAC - Associação 
Brasileira das Administradora de 
Consórcios. 

A aquisição da casa é o prin-
cipal objetivo dos participantes 
dos grupos de consórcios de imó-
veis, porém as contemplações 
são bastantes utlizadas para 
a compra de casas de veraneio 
no litoral ou no interior, sítios, 
chácaras, terrenos ou mesmo 
imóveis comerciais. Como for-
ma de aumentar o patrimônio, 
essa modalidade de consórcio 
também ganha espaço entre os 
que veem na aquisição de imó-
veis uma forma de garantir ren-
da para a aposentadoria. “Um 
outro foco dos consumidores foi 
adotar a modalidade como al-
ternativa de renda extra para 
aposentadoria, uma opção que 
sinaliza um futuro melhor, pa-
ralelamente à previdência públi-
ca ou privada”, esclarece Paulo 
Roberto Rossi, presidente exe-
cutivo da ABAC. “A renda pes-
soal extra, originária da locação 
de imóveis adquiridos via con-
sórcio, proporciona tranquilida-
de e segurança na terceira ida-
de”, completa.

De acordo com dados da 
ABAC, considerando o perío-
do de 2005 até maio de 2019, o 
acumulado das contemplações 
no consórcio de imóveis somou 
916,4 mil participantes, uma 
média anual de 61,9 mil con-
sorciados. No perío do de 2005 
a 2018, o total de participan-
tes com créditos em mãos, sal-
tou de de 33,8 mil (2005) para 
72,4 mil (2018), com aumento 
de 114,2%.

A grande maioria, 52,8% uti-
lizou o crédito para a compra de 
imóveis residenciais ur ba nos. 
Porém, a mais recente pesqui-
sa da ABAC mostrou o aumen-
to da utilização dos recur sos 

dos consórcios de imó veis para 
aquisição de terrenos, que avan-
çou de 10,8% (maio/2017) para 
19,9% (maio/2019); constru-
ção e reformas que subiram 
de 9% (maio/2017) para 19,6% 
(maio/2019) e para a compra de 
imóveis na planta. Os imóveis 
na planta também tiveram forte 
aumento, de 0,1% (maio/2017) 
para 2,1% (maio/2019).

Entre os participantes, 82% 
eram compostos de pessoas físi-
cas, sendo 53% de homens e 47% 
de mulheres, e 18% de pessoas 
jurídicas, com tíquete médio de 
R$ 156,9 mil. A taxa mensal mé-
dia de administração apurada 
foi de 0,1076%, para um prazo 
médio praticado de 172 meses.

Os créditos e as parcelas são 
atualizados anualmente, consi-
derando a data de constituição 
do grupo, de acordo com o índi-
ce constante do contrato de ade-
são. O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) tem sido 
o principal indexador em mais 
de 85% dos contratos, mas exis-
tem outros referenciais como o 
INPC Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor, IGP-M Índice 
Geral de Preços do Mercado ou 
CUB Custo Unitário Básico.

O interesse dos consumido-
res jovens (entre 18 e 34 anos) 
pela aquisição do imóvel próprio 
também chama a atenção em 
outra pesquisa solicitada pela 
ABAC à Quorum Brasil. Na fai-
xa dos 25 a 34 anos, 89% anota-
ram o maior sonho do brasilei-
ro (a casa própria), seguida pelo 

veículo novo ou usado com 85% 
e pela moto com 29%. 

“O consórcio, autofinancia-
mento para compra parcelada, 
possibilita aos interessados pla-
nejar a aquisição de imóvel com 
prazos longos de pagamento, 
custo adequado e com parcelas 
mensais acessíveis aos orçamen-
tos”, destaca Rossi. “Contribui 
como investimento na forma-
ção ou ampliação de patrimônio, 
além de alavancar outros elos 
da cadeia produtiva imobiliária, 
como: fornecedores de matérias 
primas, fabricantes de produtos 
para instalações elétrica, hidráu-
lica, acabamento e revestimento, 
construtoras, imobiliárias, mão 
de obra especializada e serviços 
afins”, complementa.

Outra oportunidade de ne-
gócio para consumidores e imo-
biliárias está nos dados levanta-
dos pela assessoria econômica da 
ABAC junto ao Banco Central do 
Brasil que mostram haver, até 
abril, mais de 100 mil consorcia-
dos contemplados de imóveis que 
ainda não adquiriram seus bens. 
A soma dos créditos disponíveis 
relativos a essas pendências de 
aquisição, atingem R$ 34,36 bi-
lhões, incluindo imóveis, com R$ 
16,08 bilhões, veículos automoto-
res, com R$ 18,14 bilhões, e ou-
tros, com R$ 144,76 milhões.

Maiores informações sobre 
o sistema de consórcios e tudo 
que o consumidor precisa saber 
ao optar por essa modalidade es-
tão disponíveis no site da ABAC 
www.abac.org.br

Foto: AGZN

Aumenta o interesse pelo consórcio de imóveis para diferentes finalidades

Ministério da Saúde não fornece 
vacinas contra a Raiva animal 
para a campanha neste ano

No dia 28 de julho a Co orde-
nadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa) foi comunicada, oficial-
mente que as vacinas contra a 
Raiva animal para a campanha 
de vacinação de cães e gatos do 
mês de agosto não serão forne-
cidas pelo Ministério da Saúde 
(MS). Apesar disso, a população 
do município de São Paulo não 
ficará desassistida, uma vez que 
não haverá suspensão da vaci-
nação de rotina para cães e ga-
tos no Município. 

Embora a Raiva esteja con-
trolada nessas espécies, isso não 
nos isenta da vacinação anual 
que, além de obrigatória por 
lei, é o fator de maior relevân-
cia para garantir a manuten-
ção de controle da Raiva nas po-
pulações de cães e gatos e por 
consequência para a população 
humana.

As atividades de rotina de 
vigilância estão mantidas e a 
vacinação contra a Raiva está 
disponível em 13 postos de va-
cinação em diferentes re giões 
da cidade. A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS) já está 
providenciando a compra de 
doses da vacina Antirrábica 
para garantir que não tenha in-
terrupção das ações considera-
das prioritárias na vigilância 
da Raiva.

A secretaria esclarece que 
há outras formas de proteger 
os animais domésticos contra a 
Raiva, como não deixar que cães 

e gatos saiam sozi-
nhos de casa para 
evitar o contato 
com animais doen-
tes. A cidade de São 
Paulo não registra 
casos de Raiva em 
cães e gatos desde 
1983. 

O proprietá-
rio deve identificar, 
no comprovante de 
va cinação, o nome 
do animal e nº do 
Registro Geral Ani-
mal - RGA. Este 
comprovante é um 
documento, ates-
tando a vacinação 
contra a Raiva do 
seu animal, com va-
lidade de um ano e 
necessário para ob-
tenção do RGA.

Informações úteis:

•A partir dos três (3) meses 
de idade, cães e gatos saudá-
veis devem ser vacinados con-
tra Raiva;
•A vacinação é anual;
•Cães e gatos devem estar sau-
dáveis, animais com diarreias, 
em tratamento ou convalescen-
do de cirurgias devem aguardar 
a recuperação;
•Ofereça água e alimenta-
ção, normalmente, após a 
va ci nação;
•Banho deve ser normal.

Outras informações:

•Cães devem ser conduzidos por 
pessoas com idade e porte ade-
quados para o manejo do animal;
•Cães bravios ou mordedores, 
de qualquer espécie, devem uti-
lizar focinheira apropriada;
•Os gatos devem ser transpor-
tados em caixas apropriadas e 
em segurança.

Um dos pontos para vacinação 
contra a Raiva é o Centro de Con-
trole de Zoonoses que  fica na Rua 
Santa Eulália, 86 no Carandiru. 
O atendimento acontece de se-
gunda a sábado das 9 às 16 horas. 
Maiores informações 3397-8900. 

Foto: AGZN

Mesmo sem campanha de vacinação contra 
Raiva animal, rotina de imunização permanece 

ativa em 13 postos da cidade


