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Reserva para aluguel de 
carro no Réveillon precisa 

ser feita ainda em 
novembro, alerta associação

As cidades de Belo Horizon te, 
Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo são os 
seis principais destinos para os 
quais há necessidade de ante-
cipação das reservas de locação 
de veículos, com vistas a: Natal 
e Ano Novo. A lista é resultado 
da consulta feita pela Associação 
Brasileira das Locadoras de 
Automóveis (ABLA), junto às re-
gionais da entidade nos diversos 
estados do Brasil.

Conforme a ABLA, nos re-
centes feriados de 7 de setembro 
e 12 outubro, entre 80% e 90% 
das locadoras que trabalham nos 
aeroportos já ficaram sem car-
ros disponíveis. “No Natal e no 
Réveillon o mais provável é que 
isso se repita”, diz o presiden-
te da associação, Paulo Miguel 
Junior. “Desde maio há uma de-
manda reprimida por viagens em 
função das medidas de isolamen-
to social e, a partir de setembro, 
com a crescente flexibilização do 

isolamento, o turismo interno 
voltou com força”.

Além disso, o setor de alu-
guel de carros iniciou o ano com 
uma frota de 998 mil veículos e, 
em setembro de 2020, em função 
da pandemia a frota total já havia 
caído para 916 mil. “Neste mo-
mento, existem cerca de 100 mil a 
150 mil automóveis e comerciais 
leves que seriam necessários para 
as locadoras atenderem a reto-
mada, mas que estão com entre-
ga em atraso por parte das mon-
tadoras”, aponta Miguel Junior.

O presidente da associação, 

que reúne nacionalmente as loca-
doras de veículos, acrescenta que 
não há um embate entre as em-
presas do nosso setor e as monta-
doras. “Sabemos que a indústria 
ainda enfrenta problemas como 
o aumento dos custos por cau-
sa do câmbio e com a lenta reto-
mada da cadeia de fornecimento 
de peças”, conclui Miguel Junior. 
“Porém, o fato é que estamos con-
vivendo com a falta de carros para 
renovar a frota e, por consequên-
cia, isso projeta dificuldades para 
atendermos em 100% a demanda 
no Natal e no Ano Novo”.
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Contrato de aluguel poderá ser 
reajustado em 24,5%, em dezembro

O contrato de aluguel em 
andamento, com aniversário 
em dezembro e reajuste pelo 
IGP-M (Índice Geral de Preços 
- Mercado) medido pela FGV 
(Fun dação Getúlio Vargas), po-
derá ter seu valor atualizado em 
24,52%. Com a alta de 3,28% 
no mês de novembro, fecha-se o 
comportamento dos preços no pe-
ríodo de 12 meses compreendido 
entre dezembro de 2019 e novem-
bro de 2020.

Esse é o maior percentual 
de reajuste dos últimos 17 anos. 
Em julho de 2003, o IGP-M foi 
de 25,25%. O IGP-M é eleito 
como um dos principais indica-
dores para reajustes contratuais 
por ser divulgado ainda dentro 
do mês de referência.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação), divulga 
mensalmente o fator de atuali-
zação que, no caso, é de 1,2452. 
Para atualizar um aluguel de R$ 
1.500,00 que vigorou até novem-
bro de 2020, realiza-se a mul-
tiplicação de R$ 1.500,00 por 
1,2452, que resultará em R$ 
1.867,80 a ser pago no final do 
mês de dezembro de 2020 ou iní-
cio de janeiro de 2021.

Negociação

O vice-presidente de Gestão 
Patrimonial e Locação do Se-
covi-SP, Adriano Sartori, explica 
que, apesar da elevação do indi-
cador nos últimos meses, a lei 
não obriga o reajuste. “É obri-
gatória a inserção de um índi-
ce de reajuste no contrato de 
locação. Entretanto, a aplica-
ção ou não, é uma prerrogativa 

do proprietário. Caso contrá-
rio, o não pagamento por par-
te do inquilino será configura-
do como infração contratual”, 
diz Sartori, que recomenda 
negociação.

“Locador e locatário podem 
chegar a um acordo que seja 
vantajoso para ambas as par-
tes. Se o imóvel é ocupado por 
um bom inquilino, que sempre 
cumpriu em dia suas obrigações 
contratuais, o proprietário vai 
preferir negociar a ter de arcar 
com custos como condomínio e 
IPTU. E, ainda, ter de buscar 
um novo inquilino.”

Seguem os fatores de reajus-
te dos últimos meses:

Contrato com aniversário 
em dezembro/2019 e pagamen-
to em janeiro/2020: 1,0397;

Contrato com aniversário 
em janeiro/2020 e pagamento 
em fevereiro/2020: 1,0730;

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2020 e pagamento 
em março/2020: 1,0781;

Contrato com aniversário 

em março/2020 e pagamento em 
abril/2020: 1,0682;

Contrato com aniversário 
em abril/2020 e pagamento em 
maio/2020: 1,0681;

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668;

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651;

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731;

Contrato com aniversário 
em agosto/2020 e pagamento 
em setembro/2020: 1,0927;

Contrato com aniversário 
em setembro/2020 e pagamento 
em outubro/2020: 1,1302;

Contrato com aniversário 
em outubro/2020 e pagamento 
em novembro/2020: 1,1794;

Contrato com aniversário 
em novembro/2020 e pagamen-
to em dezembro/2020: 1,2093;

Contrato com aniversário 
em dezembro/2020 e pagamen-
to em janeiro/2021: 1,2452.
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Percentual corresponde à variação acumulada em 12 meses do IGP-M. 
Recomendação do Secovi-SP é negociar

Oficinas on-line sobre mercado de trabalho e processo 
seletivo são oferecidas pela Prefeitura de São Paulo
No mês de dezembro, a 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Pre-
feitura de São Paulo, por meio 
da Fundação Paulistana, fará 
transmissões ao vivo do Elabora, 
programa que capacita traba-
lhadores que buscam uma opor-
tunidade de emprego e desejam 
se destacar em processos seleti-
vos. As lives são gratuitas e se-
rão realizadas no Portal do Cate 
- www.cate.prefeitura.sp.gov.br 
nos dias 10 e 17 de dezembro.

“Com as festividades de fim 
de ano, é comum que as lojas 
contratem profissionais tem-
porários para dar conta do flu-
xo de vendas. Porém, mesmo 
com muitas vagas disponíveis, 
o mercado é concorrido e o tra-
balhador deve encontrar manei-
ras de se destacar entre os can-
didatos”, comenta a secretária 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, Aline Cardoso. “Por 
meio do Elabora, nós orien-
tamos o participante a como 
identificar suas habilidades e 

também promover suas apti-
dões à empresa contratante”, 
finaliza.

As Oficinas abordam, des-
de a preparação de um currícu-
lo atrativo, até a maneira certa 
de se comportar em uma entre-
vista e no ambiente de trabalho. 
O munícipe terá acesso a dicas 
de vestimenta em entrevistas e 
como se portar em processos se-
letivos. Juntamente, os benefí-
cios de uma boa comunicação e 
linguagem corporal, que são ha-
bilidades fundamentais para o 
sucesso profissional.

No encontro também serão 
destacadas as principais mu-
danças do mercado de traba-
lho durante e após a pandemia, 
como o teletrabalho, que, com 
as medidas de distanciamento 
social, está sendo utilizado com 
maior frequência entre as em-
presas. Ao concluir a participa-
ção, o aluno receberá um certi-
ficado de conclusão do Elabora 
e da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, que será emitido digi-
talmente em formato pdft.

As lives acontecerão nos dias 
3, 10 e 17 de dezembro em horá-
rios alternados, a duração média 
da Oficina é de duas horas. Para 
participar, basta acessar o Portal 
do Cate - www.cate.prefeitura.sp.
gov.br e efetuar um cadastro gra-
tuito na plataforma, que pode-
rá ser utilizado também para os 
mais de 70 cursos gratuitos nas 
áreas de Gastronomia, Economia 
Criativa, do site. Confira a pro-
gramação completa:

•Habilidades de Comunicação, 
currículo e processo seletivo
Data: 10 de dezembro de 2020
Horário: 15 horas
Inscrições: https://bit.ly/live 
elabora1012

•Habilidades de Comunicação, 
currículo e processo seletivo
Data: 17 de dezembro de 2020
Horário: 18 horas
Inscrições: https://bit.ly/live 
elabora1712

Tenda da Serasa reforça o 26º Feirão Limpa Nome
Para ampliar ainda mais o 

alcance do maior Feirão Limpa 
Nome de sua história, a Serasa vai 
reforçar o atendimento aos consu-
midores que pensam em negociar 
suas dívidas presencialmente: a 
já tradicional tenda localizada no 
Largo da Batata, região oeste de 
São Paulo está de volta. O evento 
acontecerá até este sábado (5), de 
segunda a quinta das 8 às 19 ho-
ras e, de sexta a sábado das 8 às 22 
horas. Vale reforçar que um forte 
esquema de proteção por conta da 
Covid-19 foi implementado para 
que o evento acontecesse. As me-
didas adotadas são:

•Distanciamento 1,5m na fila;
•Medição de Temperatura;
•Uso de máscara obrigatório;
•Tapete  sanitizante e secante 
na entrada da tenda;

•Dispenser de álcool em gel com 
pedal;
•Assepsia no ambiente to-
dos os dias, antes e ao final da 
operação;
•Acrílico separando atendente 
x cliente;
•Atendentes com máscara e 
proteção acrílica;
•Mesmo modelo de ar condi-
cionado utilizado nos hospi-
tais de campanha (Pacaembu, 
Anhembi e Brasília). Esse apa-
relho é responsável por trocar o 
ar de toda a estrutura durante 
toda operação.

Todas as tendas são aces-
síveis, e possuem uma área de 
atendimento preferencial para 
idosos, portadores de necessi-
dades especiais, gestantes e pes-
soas com crianças de colo.

Este reforço no atendimen-
to é para que a maior quanti-
dade possível de pessoas pos-
sa aproveitar os descontos de 
até 99%. Para quem prefere 
o feirão on-line, nada muda. 
Em paralelo ao atendimen-
to físico, os canais digitais da 
Serasa, como: Site, Aplicativo, 
WhatsApp e Central de aten-
dimento 0800 continuam dis-
poníveis para consumidores de 
todo o país. Além disso, o con-
sumidor terá as mesmas con-
dições de desconto em uma 
das mais de 7.000 agências dos 
Correios em todo o Brasil. Site: 
www.feiraolimpanome.com.br 
- App Google Play | app sto-
re Whatsapp 11 99575-2096 - 
Central de atendimento 0800 
591 1222 (ligação gratuita).

Endereço: Largo da Batata.

www.gazetazn.com.br

Visite nosso site:Tratamento natural para o estresse e a ansiedade pós isolamento 
Informe Publicitário  

Definição

O termo estresse foi tomado em-
prestado da física, onde designa a ten-
são e o desgaste a que estão expostos 
os materiais. O estresse pode ser cau-
sado especialmente pela ansiedade e 
pela depressão devido à mudanças no 
estilo de vida ou a exposição a deter-
minados ambientes, sejam eles de tra-
balho ou familiar, onde leva a pessoa 
a desenvolver angústias ou opressões.

O estresse está ligado ao aumen-
to dos níveis de cortisol na corrente 
sanguínea, e este aumento afeta dire-
tamente a mente e pode levar a doen-
ças físicas, aumento de peso e doen-
ças emocionais, risco de depressão e 
perda da libido.

Sintomas do estresse 
psicológico

Ansiedade, angústia, nervosis-
mo, preocupação exagerada, irritabi-
lidade fácil, medo, impaciência; me-
mória fraca, falta de concentração, 
dificuldades em tomar decisões, fa-
cilidade em cometer erros, fraqueza 
mental, sensação de perda de contro-
le, Síndrome do Pânico.

Sintomas físicos do estresse

Problemas cardíacos e gastro- 

intestinais, ficar doente facilmente, 
baixa imunidade, dores de cabeça, 
cefaleia enxaqueca, alergias, asma, 
insônia, tonturas, queda de cabe-
lo, unhas quebradiças, problemas de 
pele.

Tratamento por Acupuntura  
e Naturopatia

A acupuntura irá liberar subs-
tâncias analgésicas e ansiolíticas, as-
sim como antidepressivas proporcio-
nando alivio das dores e do mal estar 
geral, melhorando o equilíbrio ener-
gético do corpo. As agulhas irão me-
lhorar todo o estado geral da pessoa 
deixando-a mais calma, melhoran-
do a circulação sanguínea e atuando 
de modo preventivo contra doenças 
oportunistas.

Podemos enriquecer o trata-
mento com o uso da Naturopatia 
ou Fitoterapia (ervas medicinais) e 
Homeopatia Floral para o equilíbrio 
vibracional da pessoa.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi
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Estado de SP retrocede para a Fase Amarela 
diante do aumento de casos de Covid-19

Com o retrocesso do Plano 
São Paulo para a Fase Amarela 
em todo o Estado, confira como 
fica o funcionamento dos prin-
cipais estabelecimentos comer-
ciais e de serviços:

•Academias terão capacidade de 
ocupação máxima reduzida de 
60 para 30% do local e, o horário 
de funcionamento reduzido de 
12 para 10 horas. Apenas aulas 
e práticas individuais são permi-
tidas, uma vez que as atividades 
em grupo serão suspensas;

•Shopping centers, galerias, co-
mércio e serviços passam de 60 
para 40% da capacidade e, o ho-
rário de funcionamento reduzi-
do de 12 para 10 horas por dia;
•Praças de alimentação devem 
funcionar apenas ao ar livre ou 
em áreas arejadas;

•O consumo local em restau-
rantes ou bares é permitido so-
mente ao ar livre ou em áreas 
arejadas. A ocupação máxima 
desse tipo de estabelecimento 
passará de 60 para 40% da ca-
pacidade do local e, o horário de 
funcionamento será restrito a 
10 horas por dia;

•Salões de beleza e barbearias 

também tiveram sua capacida-
de máxima de ocupação redu-
zida de 60 para 40% e, o horá-
rio de funcionamento também 
será reduzido de 12 para 10 ho-
ras por dia;

•Eventos, convenções e ativida-
des culturais com público em pé 
estão proibidos. Além disso, te-
rão sua capacidade máxima re-
duzida de 60 para 40%;

•Cinemas, teatros e museus 
podem permanecer abertos na 

Fase Amarela, porém as prefei-
turas têm autonomia para deci-
dir o que e quando deve reabrir. 

O Plano São Paulo regula-
menta a quarentena em todo o 
Estado, classifica as regiões do 
Estado em cores, determinan-
do quais locais podem avançar 
nas medidas de reabertura da 
economia. 

Esse quadro segue pelo me-
nos até o próximo dia 4 de janei-
ro, quando uma nova reclassifi-
cação pode ser anunciada.
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Comércio funciona com horário e ocupação máxima reduzidos


