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Uma viagem à República 
Tcheca é o prêmio ao

 criador do melhor vídeo 
de turismo sobre o país

O mais antigo festival in
ternacional de cinema sobre 
turismo, o Tourfilm tem como 
principal objetivo apresentar e 
premiar anúncios, filmes publi
citários e documentários que, 
com o seu conteúdo e forma ar
tística, promovam o desenvol
vimento do turismo nacional e 
internacional.

Celebrado desde 1967, este 
ano o Tourfilm Festival quer 
agradecer a todos os criadores 
que visitaram o destino e com
partilharam as suas experiên
cias e vivências, ajudando a 
promovêlo com um prêmio es
pecial: leválos a desfrutar nova
mente do destino.

O Festival está dividido este 
ano em duas categorias: Melhor 
Vídeo da Região da República 
Tcheca e Melhor Vídeo Estran
geiro sobre a República Tcheca, 
para participantes estrangeiros 
 aqui incluídos os brasileiros. 
Em cada categoria haverá um 

prêmio principal e dois prêmios 
de honra.

O recebimento de materiais 
se encerra no dia 26 de feverei
ro. Os vencedores das duas cate
gorias serão anunciados na feira 
Holiday World & Region World 
que acontecerá no PVA Expo 
Praha  Centro de Exposições 
Letñany e que acontecerá entre 

os dias 9 e 11 de abril de 2021.
O vídeo vencedor da com

petição internacional receberá 
uma viagem à República Tcheca.

Para saber mais e consultar 
o regulamento acesse http://bit.
ly/2NUZjuB

Descubra outras regiões 
tchecas na página https://czech 
tourism.com/br/press/releases/
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International Tourism Film Festival

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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Aviva Iluminé é a nova 
coleção de maquiagem 

da Jequiti

Aviva Iluminé, a nova cole
ção de maquiagem da Jequiti, é 
a cara do verão e perfeita para 
mulheres sedutoras! A linha 
contempla quatro tonalidades 
cintilantes de batom, palette 
de sombras com cores ilumina
díssimas, delineador para olhos 
azul marinho com efeito glow, 
cinco novas cores de esmalte e 
uma tiara de strass para com
pletar o look.

Com acabamento brilhan
te, os quatro batons hidratan
tes são bastante versáteis ao 
oferecerem variadas tonalida
des: Nude Glow, Rosê Glow, 
Vermelho Glow e Marrom 
Glow. Já na cor azul marinho, 
o Delineador Colorido Glow, lí
quido, possui longa duração 
e proporciona traço preciso 
para deixar o olhar marcante e 
penetrante!

A Palette de Sombras Glow 
traz cinco novas cores lindíssi
mas, com textura macia e to
que aveludado. Todas com 
alta cobertura e brilho inten
so como grande diferencial. 

Entre os cinco Esmaltes Aviva, 
estão duas opções cremosas  
Istambul Radiante e Valencia 
Brilhante  e três cintilan
tes  Turquia, Espanha e Oslo 
Luminoso.

Para finalizar, um acessório 
cheio de glamour e encanto com
pleta a coleção: Tiara de Strass, 
hiper brilhante, feminina e deli
cada. Aviva Iluminé: o efeito ilu
minado que você precisa!
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Vendas de imóveis usados e locações tem 
resultado positivo em São Paulo no ano de 2020

O mercado de imóveis usados 
obteve resultados positivos em 
2020, tanto em vendas, quan
to em locação. De acordo com os 
dados apurados pelo CreciSP, 
o acumulado em vendas foi de 
13,59% e de 69,98% em locações. 
A Pesquisa CRECISP é realiza
da com 264 imobiliárias da capi
tal, identificando os negócios fei
tos em dezembro na comparação 
com novembro e, também o fe
chamento do ano.

Analisando o comportamen
to do mercado ao longo do ano, 
foram 5 meses no vermelho e 7 
no azul no que diz respeito às 
vendas de casas e apartamen
tos no último ano. Em dezem
bro, comparado a novembro, 
por exemplo, houve uma que
da nos negócios de 15,13%, mas 
esse número não chegou a im
pactar no resultado final do ano.

No caso das locações, foram 
seis meses em queda, seis me
ses em alta. Dezembro também 
encerrou com redução no volu
me de imóveis alugados ante no
vembro, de 8,17%. Os valores 
dos aluguéis de casas e aparta
mentos na cidade de São Paulo 
registraram queda de 8,23% 
em 2020, índice bem inferior ao 
IPCA, que acusou alta de 4,22% 
no ano passado. 

A Pesquisa CRECISP utiliza 
o IPCA como comparativo, mas  
não se pode deixar de mencio
nar também o IGPM, que encer
rou 2020 com alta acumulado de 
23,14%, em total desacordo com 
a realidade do mercado de loca
ção e demonstrando a urgente 
necessidade de que haja nego
ciação entre locadores e locatá
rios para o equilíbrio econômico 
da relação contratual.

O preço do metro quadrado 
dos imóveis à venda consideran
do as imobiliárias que participa
ram da pesquisa registrou um 
aumento de 34,01% de janeiro 
a dezembro passados. Grande 
parte das transações envol
veram pagamento a vista dos 
imóveis, 41,44%. Apenas 4,5% 
dos imóveis vendidos na cida
de de SP foram financiados pela 
CAIXA em dezembro. Outros 
bancos privados financiaram 

53,15% dos negócios realiza
dos. As vendas à vista ficaram 
com 41,44% do total de tran
sações e o financiamento dire
to com proprietários, com 0,9%. 
A Pesquisa CRECISP não regis
trou vendas feitas por meio de 
consórcios em dezembro. Cerca 
de 50,45% das vendas de casas e 
apartamentos da Capital nesse 
período ficaram na faixa de pre
ços de até R$ 500 mil.

Depósitos são opção 
preferida para garantia

No mês de dezembro, os de
pósitos de três meses de aluguel 
foram a opção mais utilizada 
pelos inquilinos como garantia 
da locação, com participação de 
38,59% dos novos contratos. O 
fiador ficou com um percentual 
de 28,57%; o seguro fiança com 
21,51%; a caução de imóveis 
com 7,88%; a cessão fiduciária 
com 2,46% e os alugueis sem ga
rantia com 0,99%.

Esse aumento na utilização 
dos depósitos como garantia do 
aluguel indica que o fiador, am
plamente utilizado há alguns 
anos, vem perdendo o status de 
principal garantidor locatício 
na cidade de SP. O presidente do 
CRECISP, José Augusto Viana 
Neto alerta, no entanto, para al
gumas práticas perigosas quan
do da utilização dessa modalida
de. “O depósito como garantia 

só é legal quando feito em con
ta poupança conjunta, entre lo
cador e locatário. Infelizmente, 
não são raros os casos em que 
é feito apenas um depósito na 
conta do proprietário do imóvel, 
o que pode possibilitar o uso in
devido do dinheiro da caução e 
até uma futura responsabiliza
ção do corretor de imóveis. É 
importante destacar que a ga
rantia só é adequada quando 
ambas as partes estiverem com 
seus direitos preservados”.

O índice de inadimplên
cia locatícia sofreu uma que
da de 2,46% na comparação en
tre dezembro e novembro de 
2020. Em dezembro, a pesqui
sa CRECISP registrou 5,95% no 
índice de inadimplentes ante os 
6,10% de novembro.

A maioria dos alugueis de ca
sas e apartamentos contratados 
em dezembro não ultrapassou 
os R$ 1.400,00. Para o presiden
te do CRECISP, mesmo com toda 
a situação inusitada criada pelo 
Coronavírus e pelo isolamento so
cial, o mercado imobiliário mos
trou sua força em 2020 e se man
teve pujante na cidade de SP. “Um 
acumulado de 13,59% em vendas 
e de 69,98% em locações demons
tra a importância de nosso seg
mento para a economia. Em de
trimento de todas as dificuldades, 
os negócios continuaram sendo 
feitos e contribuindo para o anda
mento econômico do País”.
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Mercado de imóveis usados apresenta resultados positivos em 2020


