ÚLTIMAS - Os brasileiros vêm se rendendo, cada vez mais, às
compras de produtos e serviços por meio de smartphones. É o que
aponta um estudo realizado em todas as capitais pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil). Só nos últimos 12 meses anteriores à
pesquisa, seis em cada dez (61%) internautas fizeram alguma
compra usando aplicativos de lojas. Para os entrevistados, a
facilidade de acesso é o que mais estimula a comprar via app (52%),
uma vez que a aquisição pode ser realizada pelo próprio celular, de
qualquer lugar. Outras razões apontadas são praticidade e rapidez
(46%), oferta de produtos ou serviços com melhores preços (41%).

São Paulo, 6 de setembro de 2019 - Nº 2875

ÚLTIMAS - O número de empresas com contas em atraso continua
crescendo no país, embora de forma mais moderada em relação aos
anos anteriores. 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 3,50% no último mês de julho frente
igual período do ano passado. Já na comparação com o mês anterior,
sem ajuste sazonal, houve um recuo de 0,45%. O Sudeste segue
puxando o crescimento da inadimplência, ao registrar um avanço
de 5,46% ante julho de 2018. Em seguida aparecem, as regiões Sul,
(3,91%), Centro-Oeste (0,99%), Norte (0,70%) e Nordeste (0,37%).

ACSP-Distrital Norte recebe Imirim
superintendente da CET para Tradição dos desfiles cívicos
abordar as ciclofaixas na ZN volta ao bairro neste domingo
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Evento na ACSP-Distrital Norte aborda a instalação
de novas ciclofaixas na Zona Norte

No último dia 29/8, a Asso
ciação Comercial de São Paulo
Distrital Norte, localizada na Rua
Jovita, 309, recebeu a superintendente da CET - dra. Elizabete
França, para falar sobre o Plano
Cicloviário da cidade de São
Paulo. Com a presença de representantes de entidades, comerciantes e empresários da região,
o evento destacou as dúvidas e os
questionamentos da comunidade
local, quanto às consequências da
ampliação da malha cicloviária,
principalmente para os estabelecimentos comerciais e empresas.
Para compor a mesa diretora dos trabalhos foram convidados: Luis Carlos Ferreira Eiras
- Diretor Superintendente da
Distrital Norte; Antônio Carlos
Pela - Vice-presidente de Rela
ções Municipais da ACSP e Coor
denador Geral do Conselho de
Política Urbana - CPU; Major PM
André Diniz de Oliveira, na ocasião representando o comandante
do 9º BPM/M Ten. Cel. Cepada;
Kenedi Oliveira e Silva - Assessor
Jurídico representando o subprefeito de Santana/Tucuruvi - Pedro
Nepomucemo de Souza Filho; supervisor de Planejamento Urbano
representando o subprefeito de
Casa Verde/Cachoeirinha/Limão
Thiago Martins Milhim.
Ao apresentar, brevemente o
plano de expansão de ciclofaixas
da cidade, Elizabete destacou dados interessantes como a meta de
chegar a 300 km de ciclofaixas interligadas aos demais modais de

Rua Iapó, na Casa Verde, é um exemplo das vias
que devem receber ciclofaixas e abrigam muitos
estabelecimentos comerciais e empresas

mobilidade e priorizando a segurança dos usuários. Segundo os
dados apresentados, 80% da população da cidade aceita o uso de
bicicletas como meio de transporte e a adesão ao ciclismo é um movimento crescente, principalmente em trajetos menores entre os
bairros. “Nossa intenção é integrar todos os modais”, explicou.
Até o mês de julho deste ano,
10 audiências públicas foram rea
lizadas para discutir o assunto,
nas quais foram coletadas 436
contribuições sobre malha cicloviária da cidade. Atualmente, a
Prefeitura está requalificando a
malha já existente e tem a meta
de implantar mais 173km de ciclofaixas em toda a cidade. Entre as
vias principais que devem receber
novas ciclofaixas na Zona Norte,
está a Avenida Inajar de Souza,
em Vila Nova Cachoeirinha.
Após a apresentação do plano cicloviário, o público presente fez alguns questionamentos
sobre a implantação de ciclofaixas em regiões específicas. Na
região do Jaçanã, por exemplo,
onde há o estudo para implantação de ciclofaixa ao longo da
Avenida Guapira, moradores
e comerciantes da região questionaram a segurança. “Avenida
Guapira é estreita, passa ônibus, é sinuosa”, destacou Rosa
na Toente. Outra via destacada
como perigosa para os ciclistas é
a Luis Stamatis.
Outro ponto apontado pelos
participantes é a região da Casa

Verde, próximo à Ponte da Casa
Verde e Marginal Tietê, onde
ruas como a Iapó são predominantes os estabelecimentos comercias e os empresários temem
prejuízos a partir da instalação
das ciclofaixas. O conflito entre
pedestres e ciclistas também foi
uma aspecto apresentado durante a reunião. Segundo o conselheiro da distrital, dr. Ari Pereira,
na Rua Voluntários da Pátria,
por exemplo, é comum o pedestre precisar dar passagem para os
ciclistas, uma vez que ambos utilizam o mesmo espaço. “Acredito
que a educação precisa ser trabalhada para quem usa bicicleta”.
Diante dessas e de outras
ponderações apresentadas, a representante da CET afirmou que
todos os pontos destacados podem ser revistos e analisados.
A Prefeitura de São Paulo informou que as obras de recape e
sinalização das ciclofaixas na zona
Norte incluem as ruas Afonso
Lopes Vieira, Gabriel Migliori,
Mandaqui, Direitos Humanos,
Orlando Garcia da Silveira, José
da Natividade Saldanha, Ananias
Holanda de Oliveira, Parque Novo
Mundo e Direitos Humanos. As
obras devem ter devem ter início
ainda este mês.
O Plano Cicloviário prevê a
construção de ao menos 173 quilômetros de novas conexões e a
requalificação de ao menos 310
quilômetros da malha existente,
com verba total de R$ 325,7 milhões para o biênio 2019/2020.

Desfiles cívicos retornam à Avenida Imirim, neste domingo

A tradição dos desfiles cívicos,
presente nos anos 60 e 70, volta
ao bairro Imirim neste domingo.
A partir das 14 horas, a Avenida
Imirim irá receber o desfile da
Fanfarra do Colégio Consolata,
que neste ano comemora seu 70º
aniversário. Além da fanfarra, o
evento contará com atividades de
outras escolas da região.

O grande destaque, porém,
será a fanfarra com a participação de ex-alunos do Colégio
Consolata. “Reunimos cerca de
250 ex-alunos”, afirmou Rogério
Wanderley Britto. A tradicional
fanfarra do Colégio Consolata
foi criada na década de 60 pelo
maestro Júlio César Ferreira dos
Santos. Após seu falecimento,

Rogério assumiu por um período e, atualmente está sob o comando do maestro Marcelo
Bonvenuto. A partir de uma inciativa do Colégio Consolata, os
desfiles cívicos serão retomados
todo segundo domingo de setembro no bairro, em projeto aprovado pela Câmara Municipal de
São Paulo.

Associação Amigos do Mirante
do Jardim São Paulo recebe
autoridades da região
Foto: AGZN

AAMJSP realizada reuniões públicas mensais toda última quinta-feira do mês no salão do Santurário Nossa Senhora da Salette

Avenida Inajar de Souza é uma das vias citadas
entre as que devem receber novas ciclofaixas

Avenida Luis Stamatis, no Jaçanã, está entre as que
podem receber novas ciclofaixas, porém, moradoras da
região questionam suas condições de segurança para isso

Instituto Vedacit recebe
Prêmio Master Imobiliário
O Instituto Vedacit recebeu
o Prêmio Master Imobiliário na
categoria Profissional - Inova
ção, com o case “Lab Habitação:
inovação e moradia com dignidade”. Luis Fernando Gug
gen
berger, gerente de Inovação e
Sustentabilidade, ressalta que o
Prêmio Master Imobiliário é o
reconhecimento ao trabalho que
o Instituto desenvolve para solucionar os desafios de moradias
para a população de baixa renda.
“O Lab Habitação é um projeto
muito especial, pois busca fortalecer uma nova geração de negócios voltados para o desenvolvimento de soluções que apoiem os
desafios da habitação para a população de baixa renda, impactando milhares de brasileiros”.
Realizado em parceria com
Artemisia, Gerdau, Tigre, Voto
rantim Cimentos e apoio da
Caixa e CAU/BR (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), o
Lab Habitação é um programa de aceleração de curto prazo que potencializa negócios de
impacto social com soluções inovadoras no setor de habitação.
As inscrições estão abertas, até
12 de setembro, para a segunda
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A Associação Amigos do Mi
rante do Jardim São Paulo realizou no último dia 29 de agosto, sua reunião mensal, na
qual recebeu entre as autorida
des locais o chefe de gabinete
da Subprefeitura Santana/Tu
curuvi, Sidney Luiz da Cruz.
Além dele, a presidente da associação, Alba Medardoni, convidou para a composição da mesa
representando o comandante da
2ª Cia. do 3º Batalhão da Policia
Militar, tenente Carlos M. Silva.
Entre os assuntos apresentados, esteve o anúncio de que
o evento Revelando São Paulo
deixa de ser realizado no Parque
do Trote, na Vila Guilherme e
passa a acontecer no Parque
da Água Branca, este no mês
de novembro. Dessa forma, a
Zona Norte perde um importante evento da cultura tradicional paulista que aconteceu no
Parque do Trote de 2010 a 2014
e em 2017 e 2018.
Na ocasião, Alba Medardoni
voltou a destacar a importância da população local votar em

candidatos da Zona Norte para
que a região tenha maior representatividade. “Temos que ter
alguém nosso”, afirmou. A segurança, segundo ela, é um dos assuntos que merece maior atenção do poder público na região,
assim como as políticas para
atender a população em situação de rua e evitar que aumente na região. “Nossa região não
comporta mais albergues”.
Entre os presentes, a advogada e representante da região
da Ponte Pequena falou aos presentes sobre a atual situação do
bairro, após a instalação dos serviços de atendimento a dependentes químicos na Rua Porto
Seguro. Entre as consequências
ela destacou o grande aumento
da população de rua nas praças
do bairro, além da presença de
usuários de crack nas ruas, fato
que não acontecia antes.
Para minimizar esses problemas na região, a advogada informou que continua em
andamento o plano de mitigação de danos elaborado junto

à Prefeitura o que deve incluir
medidas de segurança e iluminação pública. Além disso, convidou todos os presentes para
participarem do Dia Mundial da
Limpeza que acontece no próximo dia 21/9, das 10 às 13 horas,
com concentração no Parque
Tietê (antigo Clube Tietê), com
a realização da ONG Limpa
Brasil.
No final da reunião, Guarda
Luizinho lembrou a todos os
presentes sobre a realização das
eleições do Conselho Tutelar
prevista para dia 6/10 próximo. Entre outras informações
o tenente Carlos M. Silva anunciou que o 9º Batalhão de Polícia
Militar recebeu um reforço de 7
novas viaturas e bicicletas para
a realização do policiamento
local.
As reuniões da AAMJSP
acontecem toda última quintafeira de cada mês, a partir das
20 horas no salão do Santuário
Nossa Senhora da Salette, localizado na Rua Dr. Zuquim,
1.746, em Santana.

Luis Fernando Guggenberger, gerente de Inovação e Sustentabilidade,
comemora o Prêmio Master Imobiliário

edição do Programa, que irá selecionar até 15 negócios para
uma jornada de cinco semanas,
que conta com uma programação composta por workshops
com foco no refinamento do modelo de negócio e do impacto social das soluções.
Comemorando 25 anos, o
Prêmio Master Imobiliário, rea
lizado pela Fiabci-Brasil (Ca
pí
tulo Brasileiro da Fede
ração

Internacional das Profissões
Imobiliárias) e Secovi-SP (Sin
dicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Co
mer
ciais de São Paulo), reconhece a excelência profissional
no setor imobiliário brasileiro
e promove o aprimoramento e a
modernização do setor. Para saber mais acesse: www.vedacit.
com.br
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