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ÚLTIMAS - Dados apurados pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram que o volume de consumidores 
com contas em atraso cresceu 1,58% em outubro na comparação 
com o 2018. A maior parte das dívidas (53%) em aberto no 
país está ligada a instituições financeiras, um avanço de 6,0 
pontos percentuais em relação a 2016. Já o comércio responde 
por cerca de 17% do total de dívidas, em 2016, a participação 
desse setor era de 20%. Enquanto o setor de comunicação foi 
responsável por 12% das pendências e as contas de água e luz 
por 10%. Na contramão do crescimento das contas em atraso, 
o número de dívidas apresentou queda de 2,34%.

ÚLTIMAS - Pesquisa feita pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), revelam que este ano quatro em cada dez 
(39%) brasileiros só pretendem adquirir algum produto na Black 
Friday, se as ofertas realmente valerem a pena - um crescimento 
de sete pontos percentuais em relação a 2018. Em contrapartida, 
metade (50%) disse ter intenção de fazer compras na Black 
Friday. Apenas 11% não devem aproveitar as promoções. A 
pesquisa indica que nove em cada dez (91%) entrevistados 
planejam pesquisar preços antes de adquirir algum item, 
principalmente para confirmar se os produtos realmente estão 
na promoção, preços mais baixos do que o normal.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da capital

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de negociar!

Não é de nossa responsabilidade o  
conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

SPTrans mudou o ponto de ônibus para local 
mais distante e prejudica os moradores

Nas edições anteriores pu-
blicamos matérias que fala-
vam sobre os motoristas que 
não paravam em um deter-
minado local, na edição 2879: 
“Jardim Cachoeira: Motoristas 
não param em parada solicita-
da”, pois não havia o totem de 
parada obrigatória, e na edi-
ção 2884: “Jardim Cachoeira: 
SPTrans reinstala ponto de ôni-
bus após solicitação de usuá-
rios na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes” o totem foi instalado 
e o problema foi resolvido.

Porém recebemos novamen-
te uma reclamação sobre o to-
tem que foi transferido para um 
local mais distante de onde esta-
va. A moradora Vanessa Alves 
comenta que o ponto que foi 
transferido de local, leva perigo 
a quem desce nesta parada, “o 
ponto está instalado em local to-
talmente isolado, do outro lado 
da rua só há mato e a iluminação 
vive queimada, sem condições 
de descer no ponto”. E comple-
menta “é descer aqui e pedir a 
Deus pra não ser assaltada, não 
tem casa do outro lado da rua, 
nada que justifique esse ponto 
aí, pois arrumar a Iluminação, 
não vai livrar os usuários de se-
rem vítimas de assalto enquan-
to estivermos no deslocamento”.

Procuramos a SPTrans no-
vamente para falar sobre o as-
sunto e a resposta foi a seguinte:

“A Subprefeitura Jaçanã/Tre-
membé informa que a Ave nida  
Coronel Sezefredo Fa gundes re-
cebe serviços de zeladoria sema-
nalmente. O corte do mato alto 
no trecho citado pela reporta-
gem será realizado nesta sexta 
feira (22). Já o Departamento 

de Iluminação Pública (Ilume) 
informa que uma equipe de ma-
nutenção realizou vistoria no 
local na última segunda-feira 
(18), e efetuou a substituição 
de lâmpadas queimadas. O lo-
cal ficou com a iluminação em 
ordem”.

E ainda disse “A SPTrans 
reitera que após realizar vis-
toria conjunta com represen-
tantes da subprefeitura no 
ponto de ônibus da Avenida 
Coronel Sezefredo Fagundes, 
altura do nº 17.005, solicitou 

à concessionária responsável o 
remanejamento do totem loca-
lizado no sentido bairro para, 
aproximadamente 70 metros de 
distância com relação ao ponto 
que fica no sentido centro”.

E finaliza “Vale ressaltar 
que este é o local mais próxi-
mo ao ponto de parada do sen-
tido oposto com condições ideais 
de segurança e calçada devida-
mente delimitada e pavimenta-
da. O serviço foi realizado pela 
concessionária de acordo com a 
solicitação”.

Foto: Vanessa Alves

Local onde o ponto foi instalado, não há nada próximo ao local, os usuários 
da linha não se sentem seguros ao descer neste ponto de ônibus

Jardim Cachoeira

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

VENDO CASA 
JD. PERY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

Vd ótimo Ap. na Alfredo Pujol a 200 mts 
da Vol. da Pátria e do Metrô c/ 73m2 -  

2 dorms, ampla sl. jantar/estar, coz, AS,  
2 banheiros, 1 vaga gar. Portaria 24h

APTO SANTANA - VENDO 
URGENTE

Apenas R$ 395.000,00 - Tr (11) 99405-1390

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? www.gazetazn.com.br

Instituto Center Norte e Ideias de Futuro 
promoveram a final da 3ª edição do 

Projeto Startup Varejo no último sábado
No último sábado (23), acon-

teceu no Expo Center Norte a fi-
nal do terceiro ciclo do Startup 
Varejo. Realizado pelo Instituto 
Center Norte, em parceria 
com a Consultoria de Inovação 
Social para a Educação, Ideias 
de Futuro, o programa pioneiro 
de empreendedorismo tecnoló-
gico tem como objetivo integrar 
escolas públicas da Zona Norte, 
com propostas que melhorem o 
entorno por meio da criação de 
soluções, como aplicativos e pla-
taformas digitais, para o seg-
mento varejista. A final reuniu 
cinco grupos de três escolas: 
Capitão Pedro Monteiro do 
Ama ral, Rômulo Pero e Barão 
Homem de Mello.

A parceria entre o Instituto 
Center Norte e o Ideias de Fu-
turo quer trazer a cultura de 
empreendedorismo para a re-
gião da Zona Norte, que  está 
crescendo  a cada ano. De acor-
do com a Daniela Pavan, Head 
Instituto Center Norte “para o 
ano que vem estamos progra-
mando cursos com a Rede Asta, 
que tem a parte de artesana-
to com mulheres, e vão para 
o quiosque no Center Norte. 
Estamos apoiando o “Programa 
1.000 Mulheres” do Sebrae e te-
mos a intenção de seguir com a 
Startup e com a capacitação de 
jovens. Vemos que a Startup traz 
a cultura, habilidade e compe-
tência de empreendedorismo”.

O diretor de Operações da 
Ideias de Futuro, Oswaldo Cruz 
disse que há uma troca de expe-
riência e que um acaba apren-
dendo com o outro, tanto o vo-
luntário, quanto o aluno “acaba 
sendo benéfico e transformador 
para ambas as partes, o volun-
tário doa o tempo e o conheci-
mento específico e aplicado que 

ele tem para o jovem. Os volun-
tários auxiliam dando mentoria, 
provocam perguntas para que os 
projetos sejam aperfeiçoados”. 

“Em cada evento temos 
que inovar, e trazer metodolo-
gia, estimular o jovem a con-
tinuar. O voluntário aprende 
muito com o jovem e ao con-
trário também, pois eles se sen-
tem desafiados a se desenvol-
ver”, segundo Daniela Pavan, 
Head Instituto Center Norte e 
de Sustentabilidade da Cidade 
Center Norte, complexo mul-
tiuso formado pelos Shop pings 
Center Norte e Lar Center, o 
centro de exposições e conven-
ções Expo Center Norte e o 
Novotel Center Norte.

Os cinco grupos finalistas se 
apresentaram para uma banca 
de jurados formada por especia-
listas em tecnologia, empreen-
dedorismo, varejo e educação, 
que escolheram o projeto ven-
cedor. A Startup campeã rece-
berá uma pré-aceleração de três 

meses da Ideias de Futuro. Os 
projetos finalistas foram: 

Fast Delivery - Voltado para 
solucionar problemas de entre-
gas em áreas de risco, onde os 
serviços de delivery tradicionais 
não chegam; 

ZN Contratei - Oferecer mais 
segurança na conexão entre em-
presas e usuários para a contra-
tação de serviços; 

MarketComp - Encontrar 
os melhores preços de produ-
tos nos supermercados da Zona 
Norte; 

Energy Power Banks - 
Oferecer carregadores portáteis 
de celular, em pontos estratégi-
cos, para locação; 

Estelar - Divulgar a qualida-
de de maquiagens e cosméti-
cos a partir da percepção do 
consumidor.

O projeto vencedor foi o 
Projeto “Fast Delivery” - 1º lu-
gar - Escola Capitão M. do Ama-
ral, 2º Lugar “Energy Power 
Bank” - Escola Rômulo Pero e 
3º Lugar “Market Comp” - Es-
cola Rômulo Pero.

Nesse um ano e meio cer-
ca de 250 alunos participaram e 
desenvolveram projetos durante 
um programa de 60 horas/aula 
de atividades em sala e extra-
classe, provenientes de 11 esco-
las públicas, incluindo uma Etec. 

O Colégio Buenos Aires inse-
riu uma disciplina de empreen-
dedorismo optativa, baseada na 
experiência que teve no projeto.

Fotos: Fabi Ieto

Programa educacional dedicado ao empreendedorismo tecnológico para 
alunos da rede pública da Zona Norte de São Paulo  com cinco projetos 

finalistas. Foto geral com todos os participantes no dia do evento

1º lugar “Fast Delivery” - Escola Capitão M. do Amaral
Alunos: Eduardo Ribeiro Gonçalves, Gustavo Gonçalves e 

Peterson Bezerra de Barros

APTO STA. TEREZINHA
REFORMADO - LINDÃO! 
VAGO! SÓ R$ 380 MIL!

VENDO OU TROCO POR CASA DE + VR!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

O apto. tem 2 dts. 2 wcs living amplo, salão de 
festas, 1 vaga, jardim tropical, recepção p/ visi-
tas, mais área p/ festas c/churrasqueira. Tratar 
com Sr. Armando. F. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

APTO ÁGUA FRIA NOBRE! VAGO!
2 POR ANDAR! 141m²! OFERTA!
ACREDITE APENAS R$ 850 MIL!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

C/ 1 suíte master mais 2 dts., sala p/  
2 ambs., c/ terraço gourmet, 4 vagas  

c/depósito. Lazer total c/piscina. 

F. 2208-5555
Creci 23.692

EXCELENTE TERRENO 
P/ INCORPORAÇÃO!

ESTUDO P/100 APTOS 
LOCALIZAÇÃO JÓIA!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

Na Zona Norte! De esquina/ com 
1.960m²! Valor R$ 5.500.000,00

F. 2208-5555
Creci 23.692

APTO JÓIA NO MANDAQUI!
VAGO! COM 77,00 MS. DE ÁREA UTIL!
OFERTA MESMO !! SÓ R$ 490 MIL!
LINDÃO! PRÉDIO ESTILO MEDITERRÂNEO!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

C/ 3 dts. 1 suíte, sala ampla, 3 banheiros, 2 vagas mais depósito, 
salão de festas, academia p/ginástica, duas piscinas, churrasqueira, 
parque infantil etc. Um luxo. Agende visita. Doctos 100%. Aceita fi-

nanciamento. Tratar com Sr. Armando. Fs. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

TERRENO DE 14,00 x 40,00 
NO IMIRIM! C/ CASA ANTIGA! 

P/CONDOMíNIO FECHADO!
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

Valor R$ 950 mil. Estuda oferta. 
Tratar com Sr. Armando.  

Fs. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

SRS. COMERCIANTES!!! 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

Aceito para venda lanchonetes, bares, 
restaurantes, hotéis, postos de  

gasolina, padarias etc. Tr. Sr. Armando.  
F. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

Salão comercial na Av. Imirim 1.505  
c/ 600m², R$ 8.000,00

Apto. na Capitão Manoel Novaes  
c/ 3 dts. 130m² de area útil 2 vagas;  

Incluso condomínio/aluguel R$ 5.000,00
Apto. na Ana Ribeiro c/ 3 dts. 100m2 útil; R$ 
3.000,00 incluso aluguel, condomínio e IPTU.

F. 2208-5555
Creci 23.692

APTO ÁGUA FRIA NOBRE! VAGO!
OFERTA MESMO! SÓ R$ 900 MIL
UM POR ANDAR! IMPERDÍVEL!
ACEITA 40% EM PERMUTA!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

C/ 4 dts., sendo 2 suites, 4 vagas, 3 salas, 
5 banheiros, 210 ms² de área privativa. 

Acredite e agende visita. Negocião.

F. 2208-5555
Creci 23.692

APTO SANTANA
FTE. CAMPO DE MARTE - 160m² ÚTEIS

TERRAÇO C/ LINDA VISTA! SUPER 
OFERTA APENAS R$ 900 MIL! VAGO!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

C/ 3 dts. 1 ste. c/ closet,  
amplo living, 3 vagas fixas.  

Andar alto. Lazer total.

F. 2208-5555
Creci 23.692

2 (DOIS) PRÉDIOS A 
VENDA COM RENDA!!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

1º) Santana - R. Vol. da Pátria!  
c/ 750 ms² área construída/renda  
R$ 20 mil. PREÇO R$ 4.600.000,00
2º) Bairro da Luz - Alugado para Banco -  
C/ 560 ms² área construída/ renda R$ 20 mil 
PREÇO R$ 3.600.000,00 Agende visita.
Tratar com Sr. Armando.F. 94456-3768 ou 2208-5555 

F. 2208-5555
Creci 23.692


