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ÚLTIMAS - O Carnaval é época que a folia entra em cena e a busca 
por fantasias, máscaras, confetes e outros adereços aumentam. É 
esperado um crescimento de até 5% para o varejo paulistano, com 
ticket médio de R$ 50,00 e R$ 100,00, de acordo com a pesquisa 
realizada pela FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo). Os lojistas estão confiantes no 
aumento das vendas, mesmo com o período do começo do ano, que 
é marcado pelo pagamento de contas tradicionais, como IPVA, 
IPTU e materiais escolares. Os produtos carnavalescos podem ser 
opções para ajudar no aumento das vendas, visto que são esperadas 
15 milhões de pessoas para o Carnaval de Rua de São Paulo.

ÚLTIMAS - A inadimplência das empresas em todo o País 
caiu 10,6% em 2019, de acordo com dados nacionais coletados 
pela Boa Vista. O indicador é um somatório dos principais 
mecanismos de apontamento da inadimplência empresarial, 
isto é, cheques devolvidos, títulos protestados e registros 
de débitos realizados na base do SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). Na comparação semestral, o 2º 
semestre de 2019 apresentou alta de 3,7% frente ao semestre 
imediatamente anterior, descontados os efeitos sazonais. Na 
análise interanual, nos três últimos meses de 2019 o indicador 
aumentou 9,1% contra o mesmo trimestre do ano anterior.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

RCSP-Norte promove exposição de 
carros antigos no Campo de Marte

O Rotary Club de São Paulo 
Norte promoveu nos dias 8 e 9 
últimos, um grande evento que 
reuniu diversos expositores de 
carros antigos no Campo de 
Marte. Denominado “Encontro 
e Exposição de Carros Antigos”, 
o evento teve caráter beneficente 
em prol das atividades do Camp-
Norte, escola profissio nalizante 
localizada no bairro Imirim 
e mantida pelo RCSP-Norte. 
“Cada expositor colaborou com 
uma taxa de R$ 30,00 reais que 
será revertida para o Camp-
Norte”, explicou o presidente 
da gestão 2019-2020 do RCSP-
Norte, Raugeston Bizarria.

No total, o evento reuniu 
1700 carros antigos, incluindo 

modelos bastante raros como 14 
exemplares de modelos Ford do 
período de 1910 a 1920, Lam-
borghini e Mustangs. Hou ve 
também grande participação de 
proprietários de Fuscas da déca-
da de 50. Na tarde do sábado foi 
realizado um leilão, no qual fo-
ram comercializados quase 70% 
dos carros disponíveis. 

Considerando os dois dias de 
evento, a exposição recebeu um 
público aproximado a 40 mil pes-
soas. Segundo Bizarria, o suces-
so da iniciativa deve-se a dois fa-
tores principais: carências de 
eventos culturais na região e a 
bela área do Campo de Marte, 
que sempre atrai grande público.

Essa foi a segunda exposição 

de carros antigos organiza-
da pelo Rotary Club. Há cer-
ca de um ano, o mesmo evento 
foi realizado, porém contando 
com os clubes do Distrito. Essa 
foi a primeira organizada, ex-
clusivamente pelo RCSP-Nor-
te. De acordo com o presidente 
do RCSP-Norte, a ideia é que o 
evento aconteça todos os anos. 
“Nossa intenção é construir 
uma parceria com a Aeronáutica 
que permita a realização desse 
evento anualmente”, afirmou.

Além de companheiros rota-
rianos e parceiros, a abertura do 
evento no sábado, pela manhã 
contou com a presença do sena-
dor Major Olímpio, morador da 
Zona Norte.
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No palanque para abertura do evento, presidente 
do RCSP-Norte, Raugeston Bizzaria, recebeu entre 

autoridades, Senador Major Olímpio, além de 
companheiro (as) do RCSP-Norte

Entre os exemplares raros, um modelo Ford GT 40, 
carro de corrida americano construído na década de 60 
para vencer a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, uma das 

mais tradicionais corridas do mundo automobilístico

Exposição reuniu cerca de 1700 carros antigos, desde 
modelos Ford do início dos anos de 1910 a 1920, até 
Lamborghinis, Mustangs e outros exemplares raros

O presidente do RCSP-Norte gestão 2019/2020, 
Raugeston Bizzaria, e sua esposa Rosmary Corrêa 

posam ao lado do banner do evento

Sesc Santana apresenta “Vitor Alcântara 
interpreta John Coltrane”, em fevereiro

Entre os dias 14 de janeiro 
a 17 de março, será exibido no 
Sesc Santana Mostra “Quando 
a Vida Acontece: Mumblecore e 
o Novo Cinema Independente”. 
Um estudo do movimento 
Mumblecore, um dos pilares 
do cinema indie contemporâ-
neo, de suas raízes até o seu 
estado atual. As sessões acon-
tecem todas as terças-feiras, 
às 20 horas e a primeira será 
o filme “Bummer Summer”. 
Confira Programação: 18/2 - 
Bummer Summer (Zach Wein-
traub, 2010); 3/3 - Hannah Sobe 
as Escadas (Joe Swanberg, 
2007); 10/3 - Frances Ha (Noah 
Baumbach, 2012); 17/3 - Lady 
Bird: A hora de voar (Greta 
Gerwig, 2018). Grátis. Livre.

No dia 15 de fevereiro, às 19 
horas o Sesc Santana apresen-
tará o show “Vitor Alcântara in-
terpreta John Coltrane”. Vitor 
Alcântara é um dos grandes no-
mes do saxofone no Brasil com 
uma sólida carreira de mais de 
três décadas. Neste show em 
homenagem a um dos mais in-
fluentes músicos de jazz, John 
Coltrane, Vitor se apresentará 

em quarteto com os músi-
cos Fernando Corrêa (guitar-
ra), Sidiel Vieira (contrabai-
xo) e Carlos Ezequiel (bateria). 
O grupo irá executar temas de 
diversas fases da discografia do 
saxofonista americano. Grátis. 
Livre.

Nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, um final de semana, às 
21 horas e às 18 horas, o Sesc 

Santana apresentará o espetá-
culo “Sui Generis”. A apresen-
tação é cheia de crítica, humor 
e circo, com toda a criação e o 
elenco formado, integralmente 
por pessoas transgêneras, tra-
vestis e não binárias. Não re-
comendado para menores de 14 
anos. Ingressos: R$ 20,00 (in-
teira), R$ 10,00 (meia), R$ 6,00 
(credencial plena).
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Vitor Alcântara é um dos grandes nomes do saxofone no Brasil

Aluguel residencial com aniversário em 
fevereiro e reajuste pelo IGP-M avança 7,81%

O aluguel residencial em 
andamento com aniversário 
em fevereiro e correção pelo 
IGP-M (Índice Geral de Preços 
- Mercado), da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), sofrerá atuali-
zação de 7,81% no seu valor.

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser di-
vulgado ainda dentro do mês de 
referência. Assim, a variação 
mensal de 0,48% no mês janeiro 
fecha o comportamento dos pre-
ços no período compreendido en-
tre os meses de fevereiro 2019 a 
janeiro de 2020 (12 meses).

Para facilitar o cálculo 
do novo aluguel, o Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) divul-
ga fator de atualização, que no 
caso será de 1,0781. Por exem-
plo: para atualizar um aluguel 
de R$ 1.500,00 que vigorou até 
janeiro de 2020, realiza-se a 

multiplicação de R$ 1.500,00 
por 1,0781. O resultado, R$ 
1.617,15, refere-se ao valor a ser 
pago no final do mês de feverei-
ro ou início de março. Seguem 
os reajustes dos últimos meses:

Fatores de reajustes 
de aluguel

Contrato com aniversário 
em fevereiro/19 e pagamento 
em março/19: 1,0674;

Contrato com aniversário 
em março/19 e pagamento em 
abril/19: 1,0760;

Contrato com aniversário 
em abril/19 e pagamento em 
maio/19: 1,0827;

Contrato com aniversário 
em maio/19 e pagamento em ju-
nho/19: 1,0864;

Contrato com aniversário 
em junho/19 e pagamento em 
julho/19: 1,0764;

Contrato com aniversário 
em julho/19 e pagamento em 
agosto/19: 1,0651;

Contrato com aniversário 
em agosto/19 e pagamento em 
setembro/19: 1,0639;

Contrato com aniversário 
em setembro/19 e pagamento 
em outubro/19: 1,0495;

Contrato com aniversário 
em outubro/19 e pagamento em 
novembro/19: 1,0337;

Contrato com aniversário 
em novembro/19 e pagamento 
em dezembro/19: 1,0315;

Contrato com aniversário 
em dezembro/19 e pagamento 
em janeiro/20: 1,0397;

Contrato com aniversário 
em janeiro/20 e pagamento em 
fevereiro/20: 1,0730;

Contrato com aniversário 
em fevereiro/20 e pagamento 
em março/20: 1,0781.

Distrital Norte comemorou o 68º aniversário com uma missa celebrada 
pelo Bispo da Região Episcopal Santana Dom Jorge Pierozan

Na última sexta-feira (7), 
houve uma missa de agradeci-
mento de 68 anos da Associação 
Comercial de São Paulo-Dis-
trital Norte. No dia 31 de ja-
neiro de 1952, foi fundada a 
então Distrital Santana, o pri-
meiro diretor-superintendente, 
Octávio Zampirollo, juntamen-
te com sua Diretoria Executiva, 
composta por: Guido Prandini, 
Lydio Porto, Claudio Moussalli e 
Armando Pedro Giacosa, funda-
ram a então Distrital Santana, lá 
na tradicional Rua Voluntários 
da Pátria, nos altos do antigo e 
romântico Cine Hollywood, de-
pois a distrital mudou-se para a 
Rua Conselheiro Saraiva e, em 
1976, foi transferida para sua 
sede atual na Rua Jovita, 309. 
Em homenagem ao seu primei-
ro diretor superintendente, a 
sede recebeu o nome de Octavio 
Zampirollo. 

Sua área de atuação englo-
ba os bairros: Santana, Casa 
Verde, Cachoeirinha, parte da 
Fre guesia do Ó, Imirim, Jaça-
nã, Tucuruvi, Mandaqui, Tre-
membé, Horto Florestal e Can-
tareira. Como o principal órgão 
representativo dos comercian-
tes, empreendedores e empre-
sários em geral, a distrital con-
grega lideranças e atua para o 
melhoramento de toda a região. 

Seu atual diretor superinten-
dente o empresá rio Luís Car los 
Eiras, a Distri tal Norte teve suas 
gestões ante rio res com os se-
guintes diretores superintenden-
tes: Oc ta vio Zampirollo, Sylvio 
Puc ceti, Walfrido de Carvalho, 
Enzo Luiz Bertolini, Vinício 

Braidatto, Jamil Cham ma, Ave-
lino Bom Ângelo, Vic tor Hugo 
Zampirollo, Fran cesco Trot-
ta, Agrário Marques Dou rado, 
Nel son dos Reis Ferreira, João 
Carlos Athayde Horta, Leo nardo 
Placucci, Chafik Curi, Fran cisco 
Giannoccaro, Eloy Gon çalves 
de Oliveira, Roberto Pereira de 
Campos Vergueiro Neto, Carlos 
de Lena, João de Fávari, David 
Fernandes, João Bico de Souza e 
George Ayoub. 

Para comemorar o 68º aniver-
sário da Distrital Norte, foi cele-
brada uma missa  pelo Bispo da 
Região Episcopal Santana Dom 
Jorge Pierozan, na última sexta-
feira (7), na Paróquia de Santana, 
situada na Rua Voluntários da 
Pátria, 2.060, Santana. 

O Conselheiro da Distrital 
Norte Ari Pereira, falou sobre 
as dificuldades em que o País 
está enfrentando e com uma 
fala cheia de fé disse, “Deus está 
nos conduzindo para atravessar 
as dificuldades e necessidades 
sociais em que o País atraves-
sa”, Ari Pereira. 

Houve vários homenagea-
dos, entre eles o jornal A Gazeta 
da Zona Norte, Dom Jorge 
Pierozan - Bispo Auxiliar de 
Santana; Padre José Roberto 
Abreu de Mattos - Pároco da Pa-
róquia de Santana; Ari Pe reira - 
Conselheiro da Dis trital Norte; 
dra. Ingrid Padi lha - Ad vocacia 
Antônio Pa di lha; Adir Vergilio 
- CFCA Volun tá rios; Celso Sato 
- Loja Tokio; Luis Fernando 
Bronzatto - Co lé gio Luiza de 
Marillac; Ca pitão de Engenha-
ria Luiz Dias de Almeida Neto 

- Re pre sentando o Coronel 
de Cava laria Richard Wallace 
Scott Murray; Alessandro 
Leite de Lima - Sebrae Escritó-
rio Re gional Capital Norte; 

Vla di mir Guilhamat - CIESP 
Nor te; dr. Peter Aparecido de 
Souza - OAB Santana - 125ª 
Subseção; Osvaldo Arvate Ju-
nior - Clube Esperia; Rudney 

Uezo - UniSant’Anna; Maria 
Lucia Carvalho Vita Coura - 
UBS JAE; Tarek Jihad Mourad; 
Corine Zanolini Rostirolla; 
Fran cielle Veríssimo - A Gazeta 

da Zona Norte; Brás Pereira - 
Jornal São Paulo e São Paulo 
de Fato e o Inspetor de Divisão 
Geovane dos Santos Bazílio - 
Guarda Civil Metropolitana.

Fotos: AGZN

Dom Jorge Pierozan - Bispo Auxiliar de Santana; 
Padre José Roberto Abreu de Mattos - Pároco da Paróquia de Santana

Jornalista Francielle Veríssimo recebendo homenagem em nome do jornal  
A Gazeta da Zona Norte ao lado do Diretor Vice-Superintendente de Assuntos 
Externos Antônio Carlos Stefano, Diretor Vice-Superintendente de Assuntos 

Institucionais Cláudio Moreira do Nascimento, Diretor Superintendente Luis Carlos 
Ferreira Eiras, Diretor Vice-Superintendente de Assuntos Comunitários Tarek Jihad 
Mourad e Diretor Vice-Superintendente de Assuntos Internos Carlos Eduardo Sá

Diretor superintendente o empresário Luís Carlos Eiras da Distrital Norte Homenageados da noite


