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ÚLTIMAS - De acordo com o Compre&Confie, empresa de 
inteligência de mercado focada em e-commerce, as compras 
online movimentaram R$ 9,4 bilhões durante o mês de maio 
(1º a 24/5), aumento de 126,9%, em relação ao mesmo período 
do ano passado. Ao todo, foram 23,8 milhões - 132,8% mais 
do que no mesmo intervalo de tempo em 2019. As categorias 
que apresentaram maior crescimento em vendas são: cartão-
presente (+1041%), alimentos e bebidas (+339%), papelaria 
(+303%), brinquedos (+246%) e móveis (+228%). Os campeões 
em volume de vendas são: toalha infantil (+15373%), roupas 
de baixo infantis (+12903%), gel antisséptico (+12165%), 
toalha de mesa (+9524%) e pijamas (+9362%).

ÚLTIMAS - A chegada da covid-19 transformou os hábitos 
de compra dos brasileiros. O isolamento social fez com que 
muitos passassem a consumir todo tipo de itens pela internet. 
De acordo com o Compre&Confie, o hábito ganhou força tão 
expressiva que fez o e-commerce crescer 71%, faturando R$ 
27,3 bilhões. O estudo compara o período de 24 de fevereiro 
a 24 de maio deste ano, com o mesmo intervalo em 2019. O 
aumento na cifra está relacionado ao maior número de compras 
realizadas durante o período: ao todo, foram 68,9 milhões - 
aumento de 82,1% em relação a 2019. Apesar de comprarem 
mais, os brasileiros estão mais cautelosos com o e-commerce 
este ano. O tíquete médio apurado este ano foi de R$ 395,80.

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

Apenas 58% das declarações de Imposto 
de Renda foram entregues em São Paulo

Mesmo com a proxi-
midade do prazo, as de-
clarações de Imposto de 
Renda já começaram a 
ser enviadas no dia 2 de 
março e, até o momen-
to, cerca de 58% dos con-
tribuintes de São Paulo 
já informaram seus ren-
dimentos e despesas ao 
Leão.

Isso indica que, de 
um total de 3,1 milhões 
de contribuintes, ainda 
existe 1,3 milhão de con-
tribuintes que não decla-
raram e devem fazê -lo 
até dia 30 de junho, prazo 
estipulado pela Receita 
Federal. É importante 
lembrar que, quem en-
via primeiro recebe a res-
tituição logo nos primei-
ros lotes e, na cidade, são R$ 13 
bilhões a serem restituídos, ao 
longo do ano. Se olharmos para 
o estado de São Paulo, o valor a 
ser restituído é ainda maior, ba-
tendo os R$ 17 bilhões, o que re-
presenta, aproximadamente, R$ 
6.259,50 por contribuinte.

Como declarar o 
Imposto de Renda

O contribuinte que tiver 
dúvida sobre como declarar o 
Imposto de Renda, pode ficar 
tranquilo, pois existem algu-
mas maneiras para isso. Acesse: 
https://www.leoa.com.br/blog/
declarar-ir-maneira-facil

Se você for do time tradi-
cional, pode contratar um bom 
contador e pagar por esse servi-
ço. Mas, é importante escolher 
bem o profissional, para que 
não deixe passar nada aos olhos 
do Leão, evitando, assim, com 
que caia na malha fina. Por ou-
tro lado, é possível enviar a de-
claração sem precisar contratar 

esse serviço - e, portanto, de 
graça.

O próprio governo dispo-
nibiliza, em seu site, o softwa-
re oficial para o envio das de-
clarações, acesse: http://receita. 
economia.gov.br/ interface/ 
cidadao/irpf/2020/download/
download-do-programa. Desta 
forma, muitos contribuintes 
têm dificuldade em entender 
cada etapa, ficando ainda mais 
assustados com esse processo do 
que de costume.

Outra maneira de enviar a 
declaração com segurança e efi-
cácia, é contar com a ajuda da 
Leoa. A assistente virtual foi de-
senvolvida com inteligência ar-
tificial e transformou as per-
guntas difíceis do programa do 
governo, num guia simples que 
não deixa escapar nada. Acesse: 
https://www.leoa.com.br/

Quem precisa declarar

•Quem recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70;

•Os contribuintes que recebe-
ram rendimentos isentos acima 
de R$ 40.000;

•Aqueles que tiveram, em qual-
quer mês do ano passado, ganho 
de capital na venda de bens, ou 
realizaram operações na Bolsa 
de Valores;

•Quem optou pela isenção de 
IR na venda de um imóvel re-
sidencial para comprar outro, 
se as duas transações ocorre-
ram dentro de, no máximo, 180 
dias;

•Aqueles que, até o último dia 
do ano a ser declarado, tinham 
posses somando mais de R$ 300 
mil;

•As pessoas que alcança-
ram a receita bruta acima de 
R$ 142.798,50 em atividades 
rurais;

•Todos aqueles que passaram 
a morar no Brasil, em qualquer 
mês do ano passado.
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Quem entrega a declaração antes recebe a restituição primeiro

Rede Brasilândia Solidária cria projeto 
de fortalecimento da economia local
A Rede Brasilândia Solidá ria, 

tem buscado alternativas para 
fortalecer a economia local e dimi-
nuir os impactos financeiros so-
fridos pela região, diante da pan-
demia da covid-19. O Núcleo de 
Trabalho e Renda, formado por 
integrantes do coletivo, lançou, 
no último dia 12, uma pesquisa 
que irá mapear os serviços e co-
mércios locais do distrito e, assim 
criar uma rede local de negócios.

Os moradores da Brasilândia 
e também da Freguesia do Ó vão 
receber um questionário, que po-
derá ser respondido no próprio 
celular, ao abrir um link de fácil 
acesso. São perguntas sobre for-
mação profissional, se está desem-
pregado ou não, tipo de comércio 
que possui no local, entre outras.

Público da pesquisa

•Pequenos Negócios: lojas, bares, 
cabeleireiros, costureiras, ofici-
nas, etc;
•Médios Negócios: padarias, 
mercadinhos, farmácias, res-
taurantes, entre outros;
•Trabalhadores: cuja renda vem 
de todos os tipos de serviços, 
vendas e estão sem nenhuma 
proteção nesse momento, como 

ambulantes e entregadores;
•Trabalhadores voluntários: pes-
soas da região que buscam com-
por uma rede de geração de renda.

Acesse o questionário no link 
abaixo: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeegJxjAp 
OlBSEQR0aEzF9zN_t2RztLar 
WDK9i3XJ2hb-g3WQ/viewform

“O objetivo é criar uma rede 
solidária de trabalho e de con-
sumo na região, envolvendo pe-
quenos e médios negócios, for-
mais ou informais, fazendo o 

dinheiro circular dentro do pró-
prio distrito e diminuir os im-
pactos da pandemia”, explica 
Larissa Coelho, integrante da 
Rede Brasilândia Solidária.

O projeto também con-
ta com um vídeo produzido em 
animação, que será encami-
nhado aos moradores para que 
possam entender a importân-
cia da pesquisa e compartilhar 
a ação para pessoas conhecidas 
do bairro. Confira o vídeo no 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=lIGouuOMUog
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Brasilândia recebe ação para impulsionar a economia local
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Hoje...
... A antiga linha do trem desde 1979 abriga a Linha 1-Azul do Metrô, fundamental para o desenvol-

vimento da Zona Norte alcançado nas últimas décadas. Como uma das principais vias locais, atualmen-
te a Avenida Cruzeiro do Sul é, predominantemente comercial e em seu horizonte, observa-se intensa 
ocupação imobiliária de Santana, hoje repleta de modernos prédios residenciais e comerciais.
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Ontem...
... Avenida Cruzeiro do Sul, em foto do arquivo da A Gazeta da Zona Norte de 1963, mostra que 

a via já era o principal acesso à região. Porém, antes do processo de alargamento iniciado na década 
de 60, a avenida possuía apenas uma via de cada lado e tinha ao centro a linha do famoso Trenzinho 
da Cantareira. Devido ao alargamento, muitas desapropriações precisaram ser feitas para dar es-
paço à grande avenida que se tornou.

Creci-SP analisa como será o “novo normal” 
para as imobiliárias e corretores

O Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de SP 
entrevistou 600 pessoas, entre 
proprietários, gerentes e res-
ponsáveis por imobiliárias de 
todo o Estado.

Do total de respostas ob-
tidas, 52,5% afirmaram estar 
com os escritórios totalmente 
fechados durante a quarente-
na; 44,7% estavam parcialmen-
te abertos e apenas 2,8% esta-
vam trabalhando normalmente.

Com relação à localização das 
jurídicas, 32,7% estão na Capital, 
7,2% fazem parte da Delegacia 
Regional de Santo André; 5,0% 
estão em Campinas. 4,8% em 
Osasco e 4,3% em Jundiaí. O 
restante das respostas fiou mui-
to pulverizado entre outras 17 
cidades-sede das Delegacias.

Os imóveis residenciais usa-
dos, são o principal segmen-
to de mercado trabalhado pelas 
empresas que responderam a 
Pesquisa CRECISP, com registro 
em 86,8%, das respostas dadas.

De acordo com as respostas 
67%, dos participantes também 
afirmaram atuar com imóveis 
comerciais de terceiros e 50,5%, 

intermedeiam imóveis residen-
ciais de lançamentos.

A Pesquisa detectou que 
grande parte das imobiliárias, 
atua na venda e na locação de 
casas e apartamentos, totalizan-
do 74,3% das respostas. Outros 
18,2%, trabalham apenas com 
propriedades a venda e 2,8% so-
mente com aluguel.

Das 600 imobiliárias ques-
tionadas, 83,8% são de peque-
no porte; 15,2% de porte mé-
dio e 1,0% de grande porte . E, 
mesmo que realizem o sonho da 
casa própria de muitas famílias, 
essas empresas ainda não es-
tão instaladas em suas sedes: 
64,7% funcionam em imóveis 
alugados.

Por serem de pequeno por-
te em sua maioria, o número 
de funcionários administrativos 
que nelas atuam, não passa de 5 
em 92,3% dessas imobiliárias e 
87% das entrevistadas também 
contam com até 5 corretores, no 
máximo.

O trabalho em home offi-
ce, tem sido a principal orienta-
ção aos colaboradores dessas ju-
rídicas: 49,3% das entrevistadas 

estão atuando com todos os fun-
cionários dessa forma. Nesse 
quesito, um dado importante 
chama a atenção e reflete as di-
ficuldades financeiras que es-
sas imobiliárias têm enfrentado: 
7,7% delas demitiram todo o seu 
quadro de funcionários, por con-
ta da pandemia. Já 4,7% do total, 
optaram pela suspensão tem-
porária do contrato de trabalho 
de seus colaboradores. Dentre 
as opções para conter a crise, as 
empresas também utilizaram as 
férias coletivas e a redução sala-
rial como alternativas.

Mesmo trabalhando de suas 
casas, os corretores não ficaram 
totalmente isolados nessa pan-
demia. 13,% do total afirmaram 
que fazem visitas aos imóveis, 
quando necessário e somente 
1% afirmou que não está traba-
lhando e não faz visitas em hi-
pótese alguma.

Na última semana, o gover-
no de SP esteve analisando as 
possíveis medidas para a recu-
peração financeira dessas em-
presas, ampliando a flexibili-
zação do distanciamento social 
nos escritórios de imóveis.
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Adaptações no trabalho de imobiliárias e corretores visam garantir os negócios no setor imobiliário


