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ÚLTIMAS - Dados apurados pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) revelam que as empresas inadimplentes no país 
encerraram o último mês de agosto com uma dívida média de 
R$ 5.582,90. De modo geral, mais da metade (56%) das empresas 
que estão negativadas possuem pendências que somadas 
superam a cifra de R$ 1.000,00. De acordo com o levantamento, 
cada empresa inadimplente tem, em média, dois compromissos 
não quitados. No último mês de agosto, o volume de empresas 
negativadas cresceu 4,08% na comparação com o mesmo período 
do ano passado. Apesar do avanço, a variação é menor do que no 
mesmo mês de 2018, quando a alta fora de 8,99%.

ÚLTIMAS - Dados apurados pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram que o Indicador de Propensão ao 
Investimento da micro e pequena empresa avançou 10,4 pontos no 
último mês de agosto na comparação com o mesmo período do ano 
passado e atingiu 49,6 pontos na escala. Pela metodologia, quanto 
mais próximo de 100, mais dispostos a realizar investimentos 
estão os empresários. Quanto mais perto de zero, menor é essa 
propensão. Com essa melhora do indicador, o percentual de micros 
e pequenos empresários que pretendem investir em seus negócios 
pelos próximos três meses não apenas aumentou, e também 
ultrapassou aqueles que não querem investir.

Motoristas de ônibus não 
param na parada solicitada

Recebemos uma recla-
mação da moradora Va nes-
sa Alves sobre a retirada 
do ponto de ônibus que era 
em frente à casa da leitora 
na Avenida Cel. Seze fredo 
Fagundes, 17.005. “Re ti-
raram o ponto de ônibus que 
era em frente a minha casa, 
agora não param mais lá, 
somente no ponto da frente, 
mas lá não tem calçada e a 
noite ficou muito perigoso”, 
contou a moradora.

Ela disse que os mora-
dores pedem a sinalização 
da parada de ônibus, pois 
os motoristas não param 
mais no local, pois à noite 
fica perigoso e o ponto se-
guinte fica longe “quere-
mos que os ônibus voltem 
a parar lá como era antes”, 
afirmou. E no sentido con-
trário da avenida há um 
ponto de ônibus que foi im-
provisado pelos moradores 
da região “Tem um ponto 

improvisado pelos morado-
res do lado da minha casa 
e do outro lado não tem 
nada”.

Questionada a  SPTrans 
informou que solicitou a 
reinstalação do totem no 
ponto de parada localizado 
na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 17.004. O servi-
ço será executado conforme 
disponibilidade de equipa-
mento e cronograma de im-
plantação da concessionária 
e completa “Vale esclare-
cer que não é possível im-
plantar um ponto de parada 
do lado oposto da via, uma 
vez que há um guardrail no 
local”. 

A equipe técnica da 
SPTrans realizará vistoria 
para identificar o melhor 
local para instalar um novo 
ponto de parada no lado 
oposto ao número 17.004 
para atender os passagei-
ros da região.
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A sinalização rosa feita pela leitora mostra 
o ponto improvisado pelos moradores, o 

verde é o local onde os moradores pedem 
a sinalização da parada de ônibus, pois os 

motoristas não param mais no local

Jardim Cachoeira

Local sem as marcações da leitora e com o ponto improvisado visível

Concurso Nacional de desenhos do 
Projeto “Festa das Árvores 2019”

Concurso Nacional da “Festa 
das Árvores 2019”. Desenhos de 
Crianças e Jovens de 6 a 16 anos 
Período de 22 de setembro a 25 
de outubro. Horário de visitas: 
de 4ª a 6ª feira das 9 às 12 ho-
ras e das 14 às 17 horas. No dia 
12 de outubro (sábado) Dia da 
Criança, das 10 às 13 horas.

“A importância das Árvores 
para o Ser Humano”. Concurso 
Nacional de desenhos do Projeto 
“Festa das Árvores 2019”. Ex-
posição de desenhos de crianças 
e jovens selecionados e premiados 
com menções ouro, prata e bronze 
e menções honrosas. Este concur-
so teve como objetivo destacar a 
necessidade da preservação da na-
tureza através da valorização das 
árvores. 

A partir dos estudos sobre o 
Meio Ambiente conhecer os be-
nefícios da arborização nos cen-
tros urbanos e a importância das 
florestas para manter a vida no 
planeta. O desenho é um instru-
mento importante de expressão. 
Através da beleza das formas e das 

cores, crianças e jovens se comu-
nicaram, dizendo o que entendem 
do mundo que estão descobrindo. 
Usando toda a criatividade, crian-
ças e jovens com idades entre 6 e 
16 anos criaram expressivos de-
senhos em várias técnicas, obser-
vando questões como: 

Porque precisamos das árvo-
res. O que produzem. Quais es-
pécies existem em minha cidade. 

Como posso ajudar na valoriza-
ção da floresta. O que aconteceria 
se todas as árvores fossem cor-
tadas. Exposição “A importância 
das Árvores para o Ser Humano”.

Concurso Nacional da “Festa 
das Árvores 2019” acon tece no 
Museu Florestal Octávio Vecchi 
Rua do Horto, 931 - Horto Flo-
restal. Tel: 2231-8555 ramal 
2053.
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Concurso Nacional “Festa das Árvores 2019”

Vendas de imóveis usados e locação 
residencial mantêm crescimento em SP

Depois de fecharem o primei-
ro semestre em alta, as vendas de 
imóveis usados e a locação de ca-
sas e apartamentos mantiveram 
o mesmo ritmo em julho, com 
crescimento de 7,15% no número 
de unidades vendidas e de 1,7% 
no de imóveis alugados em com-
paração com junho.

Esse é o registro obtido pela 
pesquisa feita com 957 imobiliá-
rias pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do Estado 
de São Paulo (CreciSP). “São re-
sultados positivos considerando-
se que julho é um mês em que, 
normalmente as famílias empe-
nham mais seu tempo e recursos 
em viagens e passeios do que na 
compra ou locação de imóveis”, 
destaca José Augusto Viana Ne-
to, presidente do CreciSP.

De janeiro a julho, tanto as 
vendas, quanto a locação acumu-
lam saldo positivo, de 44,03% e 
18,14%, respectivamente. A con-
juntura econômica, com desem-
prego e salário e renda achatados, 
impediu que esse crescimento se 
refletisse nos preços, segundo o 
presidente do CreciSP. “Não há 
espaço nos orçamentos familia-
res para acomodar preços maio-
res do que os que já vêm sendo 
praticados, o que força os pro-
prietários a moderarem seus de-
sejos”, salienta Viana Neto.

Em julho, o índice Crecisp, 
que mede o comportamento dos 
preços dos aluguéis novos e dos 
imóveis usados negociados pelas 
imobiliárias pesquisadas mensal-
mente pelo Creci, registrou alta 
de 2,55%, e nos sete meses conta-
dos de janeiro a julho o aumento 
acumulado é de 2,78%, pouca coi-
sa a mais que a inflação de 2,42% 
registrada pelo IPCA.

Mais vendidos em julho

O crescimento das vendas em 
julho comparado a junho foi re-
gistrado em três das quatro re-
giões que compõem a pesquisa 
estadual do CreciSP: na Capital  
(+ 0,94%), no Interior (+ 21,75%) 
e no Litoral (+ 26,08%). Houve 
queda de 21,31% nas cidades de 
Santo André, São Bernardo, São 
Caetano, Diadema, Guarulhos e 
Osasco.

Do total de imóveis vendi-
dos, 58,19% eram apartamentos 

e 41,81% casas. No conjunto das 
vendas feitas pelas 957 imo biliá-
rias pesquisadas pelo CreciSP, as 
casas e apartamentos mais vendi-
dos em julho, com 50,88% do to-
tal, foram os que custaram até R$ 
300 mil. Na divisão de vendas por 
faixas de preços, 57,4% das uni-
dades se concentraram nas de até 
R$ 4.000,00 o metro quadrado.

Para vender seus imóveis, os 
proprietários concederam des-
contos médios sobre os preços 
originalmente fixados de 8,09% 
para os imóveis situados em bair-
ros de áreas nobres, de 8,1% para 
os de regiões centrais e de 11,29% 
para os de bairros de periferia.

A maioria das vendas foi fei-
ta à vista (46,1%), seguida pelas 
financiadas por bancos (43,83%), 
pelas que tiveram o pagamen-
to parcelado pelos proprietários 
(7,56%) e pelas adquiridas por 
meio de cartas de crédito de con-
sórcios imobiliários (2,52%).

Aluguel até R$ 1 mil

Segundo a pesquisa CreciSP, 
do total de imóveis alugados 
em julho, 53,16% eram casas e 
46,84% eram apartamentos. As 
957 imobiliárias consultadas rece-
beram as chaves de casas e apar-
tamentos cujos inquilinos desisti-
ram de continuar alugando-os por 
motivos financeiros (50,37%) ou 
mudança de endereço, entre ou-
tros (46,84%).

O crescimento de 1,7% no nú-
mero de novas locações em ju-
lho comparado a junho foi puxa-
do pela Capital (+ 3,96%) e pelo 
Interior (+ 5,77%). No Litoral, 
a pesquisa registrou queda de 
1,78%, percentual que foi de 

8,73% nas cidades da região do A, 
B, C, D mais Guarulhos e Osasco.

A pesquisa do CreciSP com 
957 imobiliárias de 37 cidades 
registrou em julho o que havia 
apurado em junho - as casas e 
apartamentos com aluguel men-
sal de até R$ 1.000,00 foram os 
mais alugados no mês, somando 
53,20% do total de novas loca-
ções contratadas.

Os descontos médios sobre os 
valores de aluguéis, inicialmente 
pedidos pelos proprietários foram 
12,38% para imóveis situados em 
bairros de periferia, de 10,35% 
em bairros de regiões centrais e 
de 11,24% para os localizados em 
regiões nobres. Os bairros mais 
centrais concentraram 69,46% 
das novas locações, ficando os 
bairros de periferia com 22,98% 
e os de áreas nobres com 7,55%.

A pesquisa CreciSP também 
apurou que a inadimplência em 
julho atingiu 5,56% dos contra-

tos em vigor nas 957 imobiliárias 
pesquisadas, índice 7,86% maior 
que o de junho, que foi de 5,06%. 

A pesquisa Creci-SP foi reali-
zada em 37 cidades do Estado de 
São Paulo. São elas: Americana, 
Araçatuba, Araraquara, Bauru, 
Campinas, Diadema, Guaru lhos, 
Franca, Itu, Jundiaí, Ma rília, 
Osasco, Piracicaba, Pre si dente 
Prudente, Ribeirão Preto, Rio 
Claro, Santo André, Santos, São 
Bernardo do Cam po, São Caetano 
do Sul, São Carlos, São José do 
Rio Preto, São José dos Campos, 
São Paulo, Sorocaba, Taubaté, 
Ca ra guatatuba, Ilhabela, São Se-
bas tião, Bertioga, São Vicente, 
Peruíbe, Praia Grande, Uba tuba, 
Guarujá, Mongaguá e Itanhaém.
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Mercado de imóveis usados segue otimista, tanto para vendas, quanto para locação

ACSP-Distrital Norte recebe presidente
Alfredo Cotait para falar dos rumos da gestão

Em reunião promovida no 
último dia 26, a Associação 
Comercial de São Paulo - Dis-
trital Norte recebeu a visita do 
presidente da entidade, Alfredo 
Cotait Neto e sua esposa, Ana 
Cláudia Badra. A visita faz par-
te dos compromissos assumidos 
pelo presidente, que incluem vi-
sitar, pessoalmente todas as dis-
tritais ao longo de sua gestão. 

Para compor a mesa , o dire-
tor superintendente Luis Carlos 
Eiras convidou, além do presiden-
te Cotait e sua esposa Ana Cláudia, 
o vice-presidente da ACSP e ex-di-
retor superintendente da Distrital 
Norte - João Bico, os conselheiros 
Daniel Go mes Aguilar e Francisco 
Antônio Parisi.

Durante o evento, o presiden-
te Cotait proferiu a palestra com 
o tema “O Papel da ACSP na 
Economia Liberal”, além de des-
tacar a prioridade dada às mu-
lheres e aos jovens em sua ges-
tão. “Em nosso projeto, mulheres 

e jovens têm prioridade na ges-
tão”, afirmou. “As mulheres têm 
um sentimento extraordinário 
para o empreendedorismo”, afir-
mou Cotait, destacando a organi-
zação das mulheres e sua capaci-
dade de empreender mesmo em 
casa, o que reflete na geração de 
renda.

Outro foco da gestão, segun-
do Cotait, será incentivar a par-
ticipação dos jovens na entidade. 
“Precisamos colocar a ACSP no 
mundo digital”. Para isso, a en-
tidade vem preparando uma sé-
rie de serviços a serem disponi-
bilizados, via aplicativos. Além 
disso, a gestão investe na reorga-
nização das sedes distritais, que 
como meta, passa  a buscar  gera-
ção de recursos financeiros, além 
de fortalecer o associativismo.

O presidente da ACSP des-
tacou que, além dos serviços 
oferecidos pela entidade aos em-
preendedores como o cadastro 
Jucesp e o Certificado Digital, 

um dos objetivos de sua gestão é 
fortalecer a ACSP em sua repre-
sentatividade política. “A ACSP 
representa, politicamente o em-
preendedor”. Entre as ações já 
previstas, está a reinauguração 
da distrital Mooca como mode-
lo a ser seguido pelas demais 
sedes distritais em seu proces-
so de modernização. Para 2020, 
a expectativa é apresentar a 
Faculdade do Comércio, que irá 
promover cursos voltados para 
o empreendedorismo. 

Ao final do encontro, o dire-
tor superintendete da Distri tal 
Norte, Luis Carlos Eiras entre gou 
ao presidente Cotait uma placa 
como forma de agradecer a visita 
oficial. Representando o Conse lho 
da Mulher Empre endedora e da 
Cultura, Corine Zanolini, home-
nageou Ana Claúdia Badra com a 
entrega de flores.

A ACSP- Distrital Norte fica 
na Rua Jovita, 309, tel.: (11) 
3180-3670. 
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Da esquerda para a direita: Francisco Antônio Parisi; 
Alfredo Cotait Neto; Luis Carlos Eiras, Ana Cláudia 

Badra; João Bico e Daniel Gomes Aguilar 
O presidente da ACSP, Alfredo Cotait Neto fala 
sobre o papel da entidade da economia liberal

Ana Claudia Badra (à direita) 
recebe flores de Corine Zanolini

Da esquerda para a direita: Francisco Antônio Parisi; Luis 
Carlos Eiras e Alfredo Cotait no momento da entrega da 

placa e livro alusivo à história da Distrital Norte

Número de ações locatícias cresce 4% em São Paulo
De acordo com dados do 

Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), obtidos 
pelo Secovi-SP (Sindicato da 
Ha bi tação), em agosto, foram 
pro tocoladas 1.469 ações rela-
cionadas ao mercado de locação 
na capital paulista, um aumen-
to de 4% em relação ao mês de 
julho (1.413 ações). Em compa-
ração com agosto de 2018, quan-
do foram contabilizados 1.414 
processos, a alta atingiu 3,9%.

As ações por falta de paga-
mento de aluguel responderam 
por 89,9% dos casos, com 1.320 
ações. As ações ordinárias/des-
pejo apareceram na segunda 
posição, com 74 ações e parti-
cipação de 5%. As renovatórias 

e as consignató-
rias participa-
ram, respectiva-
mente, com 64 
(4,4%) e 11 (0,7%) 
processos.

Acumulado - 
De janeiro a agos-
to de 2019, as 
10.875 ações con-
tabilizadas repre-
sentaram um li-
geiro aumento de 
0,1% em relação 
ao mesmo perío-
do do ano ante-
rior, quando foram registradas 
10.861 ocorrências. No perío-
do de setembro de 2018 a agos-
to de 2019, o levantamento 

apurou 16.064 casos, superan-
do em 0,2% o total acumula-
do no perío do de setembro de 
2017 a agosto de 2018 (16.024 
ações).

Divulgação
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