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ÚLTIMAS - De acordo com o levantamento, em cada dez 
consumidores que foram vítimas de fraudes, sete (71%) já deixaram 
de comprar em algum site por desconfiar da sua idoneidade. O 
estudo ainda mostra que somente 28% desses consumidores 
confiam nos sistemas de proteção contra fraudes das empresas 
e 62% acreditam que os fraudadores estão sempre um passo à 
frente das medidas de segurança. De acordo com o levantamento, 
69% dos entrevistados acreditam que as instituições financeiras 
são os principais responsáveis em desenvolver medidas para se 
evitar fraudes. Já 61% acham que os próprios consumidores são 
responsáveis, 61% comerciantes e lojistas e 60% Polícia Federal.

ÚLTIMAS - Dados apurados em todas as regiões do País pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que 21% 
dos empresários brasileiros, que atuam no comércio e no ramo de 
serviços, devem aderir ao dia de promoções da Black Friday 2019. 
Se as estimativas se confirmarem, haverá um crescimento de 
adesões, uma vez que em 2018, 16% dos empresários participaram 
do evento. A pesquisa aponta que 43% dos empresários 
consultados acreditam que, durante o evento, as vendas em 2019 
serão melhores do que as do ano passado, enquanto 32% falam 
em estabilidade. Apenas 11% projetam vendas piores.
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No dia 9 de novembro, sába-
do às 18 horas, o Sesc Santana 
promoverá uma oficina sobre 
“Estudos de possessão da lingua-
gem: As palavras cavalgam so-
bre mim”. A possessão da pala-
vra no corpo. Através de práticas 
para uma “linguagem diabólica” 
- dispositivo utilizado pelo cole-
tivo de artistas Cara de Cavalo 
na montagem de O Tremor 
Magnífico, com estreia em 2020 
- se evoca o fluxo contínuo de pa-
lavras que constituem uma obra 
literária lida em conjunto, à luz 
das velas, como um exconjuro, 
uma profecia, uma reza (?), e se 
abre caminhos de passividade no 
corpo para que as palavras pos-
sam possuí-lo, um cavalgar sobre 
si. Não recomendado para meno-
res de 18 anos. Grátis.

No dia 9 de novembro, sába-
do, às 19 horas, o Sesc Santana 
sediará o show de “Entrelatinos”. 
Projeto musical que tem como 
objetivo o resgate do canto po-
pular latino-americano. O can-
to popular sempre foi, é e conti-
nuará sendo uma das expressões 
mais profundas dos povos. 
Juntamente com as nossas vozes, 
instrumentos tradicionais como 
o charango, o bombo leguero, as 
quenas e zampoñas trazem um 

pouco da nossa história. É neste 
contexto que estes muitos povos 
se encontram e se tornam uma 
unidade na diversidade, cada 
qual com seus ritmos e seus so-
taques, do folclore às novas gera-
ções. Recomendado para maiores 
de 18 anos. Gratuito. Sem retira-
da de ingressos.

Nos dias 9 e 16 de novem-
bro, ambos sábados, às 14 ho-
ras, o Sesc Santana sedia o es-
petáculo “Super Tosco” com a 
companhia Rosa dos Ventos. O 
espetáculo é uma farra heroi-
ca tosca para valer apresentada 
pelos palhaços “Seu Lavando”, 
10 pras 7 e “Custipil”, além de 
uma “incrível banda completa 
formada por um homem só”, o 
maestro Nicochina. As confu-
sões são inevitáveis no desenro-
lar da trama que tem suco, ca-
chorro adestrado, bambolerista 

abestado, professores de dança 
afrodisíaca, acrobatas e temas 
tocados ao vivo. Evento livre e 
gratuito.

No dia 10 de novembro, do-
mingo, das 15 às 18 horas, o 
Sesc Santana promoverá uma 
oficina que visa a conscientiza-
ção da importância que a sala 
tem, “Bordar a voz”. Toda voz 
possui uma tessitura de senti-
dos e todo tecido possui histórias 
que pedem para serem escuta-
das. Puxando o fio das narrati-
vas pessoais, iremos experimen-
tar diferentes possibilidades de 
dizer com a voz e com o borda-
do, e com isso constituir diferen-
tes sentidos, tecendo gestos que 
poderemos chamar de próprios. 
Evento livre e gratuito.

No dia 10 de novembro, do-
mingo, o Sesc Santana promove-
rá o show do “Quintal de Fulô”. 
Fruto do encontro de quatro ins-
trumentistas atuantes da cena 
paulistana, cada qual com suas 
raízes, misturando-se para criar 
uma nova paisagem. Flauta, ca-
vaquinho, piano/sanfona e per-
cussão se entrelaçam em choro, 
baião, valsa, samba e maxixe, flo-
rescendo em arranjos originais. 
Livre. Gratuito.

No dia 12 de novembro, será 
exibido no Sesc Santana mais um 
filme da Mostra Cinematográfica 
“Raiz, Memória e Humanidade”, 
os filmes acontecem às terças-
feiras 20 horas, trazendo à tona 
lutas sociais de grupos popula-
cionais vulnerabilizados pelo con-
texto sociopolítico do país e pelo 
Estado. Nesta terça-feira 12/11 
o filme exibido será “ Mataram 

meu irmão”. Recomendado para 
maiores de 12 anos. Grátis.

Nos dias 12, 13 e 14 de no-
vembro, terça, quarta e quin-
ta-feira, das 14 às 18 horas, o 
Sesc Santana promoverá um 
curso sobre “Direito à cidade”. 
Destacando os processos de ocu-
pação e dominação do território 
brasileiro a partir da compreen-
são das articulações que condu-
ziram os processos de transfor-
mação da capital da Província do 
Piauí, o curso discute as agres-
sões e as táticas de defe sa-ataque 
da Comunidade Ribeirinha da 
Avenida Boa Esperança na ten-
tativa de se manter estrutura-
da em meio à urbanização de 
Teresina. Ao longo dos encon-
tros, o conceito de território e co-
munidade tradicional é abordado 
através do caso desta comuni-
dade e a partir dele é aberto um 
terreiro de diálogos para troca de 
saberes entre as pessoas do gru-
po. A partir de 16 anos. Grátis.

No dia 14 de novembro, quin-
ta-feira às 16 horas, o Sesc Santana 
promoverá um evento chama-
do “Do Norte ao Norte”. Uma 
roda de conversa sobre formação 
do Turismo de Base Comunitária 
como forma de desenvolvimen-
to sustentável em Perus, Zona 
Norte de São Paulo.  E sobre a ex-
periência da Comunidade da Boa 
Esperança, em Teresina, que lida 
com os projetos de modernização 
que vem sendo implementados na 
cidade. A partir de 16 anos. Grátis.

Nos dias 15 e 20 de novem-
bro, uma sexta e uma quarta-fei-
ra, rolará no Sesc Santana a ati-
vidade de dança infantil “Bichos 
Soltos”, das 14 às 15 horas. 
Bichos Soltos é uma interven-
ção coreográfica para crianças 
onde quatro bailarinas vestidas 
com um figurino/fantasia/cria-
tura/fantástica movimentam-
se de forma dinâmica, criando 
um novo estatuto de existência, 
questionando a relação entre 
o homem, a natureza e as core-
ografias sociais estabelecidas. 
Evento livre e gratuito.

O Sesc está localizado na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579 - Jd. São Paulo. Para infor-
mações sobre programações, li-
gue 0800-118220 ou acesse o site 
do Sesc: www.sescsp.org.br

Programação do Sesc Santana inclui Show de 
“Entrelatinos”, e o espetáculo “Super Tosco”
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O evento tem como objetivo o resgate do canto popular latino-americano

A peça é da Companhia Rosa dos Ventos

Todas as sextas-feiras, de 12 
de novembro ao dia 10 de dezem-
bro, das 19 às 20 horas, o grupo de 
dança Asili Coletiva realizará au-
las gratuitas de Parkour, na Zona 
Norte paulistana. Orientada pelo 
bailarino Felipe Cirilo, a ativida-
de promove integração social, co-
ordenação motora, melhora na 
respiração e capacidade cardio-
vascular, aumento da concentra-
ção e fortalecimento muscular, 
além de reduzir sintomas de an-
siedade e depressão. As aulas são 
destinadas a todas as pessoas in-
teressadas, sobretudo crianças e 
jovens. Para se inscrever, basta 
preencher um formulário virtu-
al disponível nas redes sociais do 
grupo (o link está abaixo).

Tecnicamente, o Parkour é 
definido como uma modalida-
de física que objetiva o desloca-
mento entre diferentes pontos, 
do modo ágil, utilizando apenas 
as condições e capacidade físi-
cas. Segundo o educador da Asili 

Coletiva “Parkour é o desejo de 
encontrar outras formas de estar 
na rua, estar na cidade, primei-
ramente, por conta da diversão. 
É uma atividade que estimula o 

autocuidado e autoconhecimen-
to profundos. Nos impele a no-
vas formas de olhar os obstáculos 
a nossa frente, sejam eles físicos, 
mentais ou espirituais”.

Para fazer as aulas de 
Parkour não são necessários pré -
requisitos físicos ou conhecimen-
to prévio da modalidade. “As di-
nâmicas são definidas de acordo 
com cada turma. Assim, conse-
guimos receber todos os tipos de 
pessoas e corpos - com ou sem li-
mitações físicas, com ou sem defi-
ciência. É uma atividade para to-
dos, sem restrições. Basta irem 
com uma roupa leve e tênis que 
não escorregue”, explica Cirilo.

As atividades ocorrerão na 
Praça Santa Luiza de Marillac 
(Praça do Guançã) - locali-
zada à altura do número 700 
da Avenida Manuel Antonio 
Gonçalves, no Jardim Guançã. 
Inscrições gratuitas por meio do 
formulário online: https://bit.
ly/32dThqq

Aulas gratuitas de Parkour na Praça 
Santa Luiza de Marillac no Jardim Guançã
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Orientada pelo bailarino Felipe Cirilo, 
atividade desenvolve habilidades 

motoras, físicas e estimula 
integração social no espaço urbano

Encontro Regional para elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Econômico da 

cidade de São Paulo acontece na ZN
Nesta segunda-feira (11), 

das 17h30 às 22 horas, a Zona 
Nor te recebe no Centro Cul-
tural da Juventude, a séti-
ma das oito ofici nas participa-
tivas que irá elaborar o Plano 
Municipal de De sen volvimento 
Econômico (PMDE). O evento é 
realizado pela Pre fei tura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de De sen volvimento Eco nômico 
e Trabalho. 

O documento irá propor a 
melhoria da geração de traba-
lho, emprego e renda da capital 
até 2030 com o foco no desen-
volvimento regional, mapeando 
as vocações econômicas de todas 
as regiões da cidade, as tendên-
cias e oportunidades.

Para participar da constru-
ção do futuro de São Paulo é 
preciso se inscrever pelo link 
www.bit.ly/oficina_norte2

A Ade Sampa realizou no 
início do ano o mapeamento de 
organizações de base territorial, 
que atuam com geração de em-
prego e renda e desenvolvimen-
to econômico local para que pos-
sam contribuir com o estudo e 
também na aplicação das ações 
regionais da agência.

Para complementar o docu- 

mento, a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Tra-
ba lho está realizando uma pes-
quisa online. O objetivo é que os 
cidadãos participem desta cons-
trução, contribuindo com opi-
niões e análises sobre seu bair-
ro. Para responder a pesquisa 
acesse: http://bit.ly/futurosp

As oficinas serão execu-
tadas com o apoio do Dieese 

- De partamento Intersindical de 
Es tatísticas e Estudos Socio eco-
nômicos e o PMDE terá como 
parceiro executor a Fipe - Fun-
dação Instituto de Pesqui sas 
Econômicas.

O Centro Cultural da Juven-
tude está localizado na Avenida 
Deputado Emílio Carlos, 3.641 
para inscrições acesse: www.bit.
ly/oficina_norte2
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Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso recebe a sétima das 
oito oficinas participativas que irá elaborar o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (PMDE)

Mercado imobiliário apresenta
resultados positivos em 2019

O mercado imobiliário vem 
apresentando resultados em 
2019. De acordo com o Secovi-
SP, que realiza pesquisa de mer-
cado com relação aos imóveis 
novos, os resultados podem ser 
considerados surpreendentes 
desde junho deste ano. 

De acordo com a mais recen-
te pesquisa, que analisou os re-
sultados do mês de setembro na 
cidade de São Paulo, foram co-
mercializados 4.055 imóveis no-
vos. Esse resultado é 7,9% in-
ferior ao total das vendas de 
agosto (4.405 unidades), porém 
supera em 108,7% os números 
de setembro de 2018, quando 
foram vendidas 1.943 unidades. 
Esse total também supera a mé-
dia histórica de 2.737 unidades.

Considerando os últimos 12 
meses (outubro de 2018 a setem-
bro de 2019), as vendas de uni-
dades novas somaram 42.351, o 
que representa um aumento de 
de 46,6% em relação ao perío-
do anterior (outubro de 2017 a 
setembro 2018), quando 28.886 
unidades foram negociadas.

Quanto aos lançamentos, a 
Embraesp (Empresa Brasileira 
de Estudos de Patrimônio), re-
gistrou o lançamento de 4.026 
unidades residenciais. Esse vo-
lume é 33,6% abaixo do apura-
do em agosto (6.064 unidades) 
e 54,5% acima do total de se-
tembro do ano passado (2.605 
unidades).

Nos últimos 12 meses (outu-
bro de 2018 a setembro de 2019), 
os lançamentos na cidade de São 
Paulo somaram 52.824 unida-
des, 51,4% acima das 34.895 
unidades lançadas no mes mo 
período do ano anterior.

Para Celso Petrucci, econo-
mista-chefe do Secovi-SP, esse 
resultado representa um recor-
de do mercado. “No acumulado 
de janeiro a setembro, as vendas 
de 30,5 mil imóveis e os lança-
mentos de 32 mil unidades au-
mentaram 68,8% e 96,1%, res-
pectivamente, em relação ao 
acumulado do mesmo período 
de 2018. É um recorde perce-
bido pela Pesquisa do Mercado 
Imobiliário”, afirma Petrucci.

De acordo com o economis-
ta, é importante destacar que 

houve bom desempenho na ne-
gociação dos diferentes tipos de 
imóveis. Unidades de 1 dormi-
tório predominaram em lança-
mentos; unidades de 2 dormitó-
rios foram destaque com relação 
a vendas e oferta, enquanto 
imóveis de 3 dormitórios apre-
sentaram melhor índice VSO 
(Vendas Sobre Oferta). 

O Secovi-SP destaca os in-
dicadores positivos do ambien-
te econômico quanto ao PIB 
(Produto Interno Bruto), gera-
ção de emprego, inflação e taxa 
de juros. O setor da construção 
civil representou nesse cenário, 
crescimento de 1,9% no PIB no 
segundo trimestre (em relação 
ao primeiro trimestre do ano) 
e na geração de 117 mil novos 
postos de trabalhos formais.
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Mercado de imóveis novos apresenta importantes sinais de recuperação


