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Circuito Municipal de Cultura
acontece na Zona Norte da cidade
Terminal Cachoeirinha
em questão
“Uma piada de péssimo gosto, num momento em que a cidade de São Paulo vive um desmonte geral nas linhas de ônibus
da periferia de São Paulo, não
há nenhum vereador comprometido em fazer valer aquilo
que vem escrito nos ônibus e lotações: ‘Transporte Um Dever
do Estado, Direito do Cidadão’.
Dúvidas, é só visitar o Terminal
de Vila Nova Cachoerinha: camelódromo demais (sem nenhuma fiscalização da vigilância sanitária), urubus, pontas
de cigarros no chão, banheiros
sujos, filas quilométricas para

recargas de bilhetes, painéis totalmente desconectados com a
realidade de saída dos ônibus/
lotações. Ao invés de priorizar
lotações com horários a serem
cumpridos, são colocados cones indecentes para ‘segurar’
as filas, exemplo da linha 9032
Terminal Cachoeirinha/Jardim
Damasceno, no final da tarde
um grande transtorno para retornar para casa. Não se sabe
qual é o papel da Transcooper e
SPTrans. Fazem o que?
Por que o assunto retomando agora? Porque nada aconteceu com esses vereadores e mais
uma vez o dinheiro do contribuinte vai parar no ralo. Difícil
essa relação de ‘representantes

da população’ e a real necessidade da população pagadora de
tributos, inclusive custeia os salários desses vereadores e seus
‘assessores’.
Ah, em relação ainda aos vereadores, porque não incluem em
suas ‘emendas’ transporte decente, com fiscalização e regras
para o Terminal de Vila Nova
Cachoeirinha e Brasilândia?”
Marineide Nogueira - e-mail:
marineidenogueira@gmail.com
*Este é um espaço aberto ao leitor,
sendo o teor dos textos de inteira
responsabilidade de quem os assina.
Os textos aqui publicados não
expressam necessariamente a
opinião de A Gazeta da Zona Norte.

IPTU e IPVA: pagar à vista ou parcelar?
Sabemos que todos os anos a
história se repete e dois dos gastos que mais costumam desequilibrar as finanças dos brasileiros são o IPVA e o IPTU, mas
não precisa ser assim. O grande
erro está em não programar seu
pagamento com antecedência.
Como a maioria das pessoas não
traça um planejamento anual, acabam começando um ano
novo com dificuldades financeiras, já que no período há também gastos com matrícula e material escolar, entre outros.
Uma dúvida muito comum
em relação ao IPTU e ao IPVA
é sobre a condição de pagamento: é melhor à vista ou parcelado? Antes de ter essa resposta, é
preciso saber em que situação financeira você se encontra: endividado, equilibrado financeiramente ou investidor.
Se for a primeira ou segunda
opção, dificilmente conseguirá

fazer o pagamento à vista, restando o caminho do parcelamento. Lembrando que se deve
evitar ao máximo recorrer a empréstimos, limites do cheque especial ou qualquer outra maneira de crédito do mercado
financeiro, pois isso apenas se
tornaria uma bola de neve, devido aos juros altíssimos cobrados.
Caso a situação financeira esteja mais confortável,
tendo uma reserva financeira, recomendo, sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja
feito à vista. Cada estado pratica o próprio desconto, mas,
em média, o contribuinte obterá 3% de desconto no IPVA
e 4% no IPTU. É importante
lembrar dos compromissos futuros; muitas pessoas se deixam levar pelo bom desconto
e acabam esquecendo que haverá outras contas a serem pagas naquele mesmo mês ou nos

próximos. Portanto fique atento: não adianta pagar à vista
e conseguir desconto em uma
despesa e não ter dinheiro suficiente para quitar as outras.
Isso nos leva a outro importante aspecto da educação financeira: ter uma reserva financeira. Isso evita problemas
como esse e nos deixa mais seguros, em caso de imprevistos.
Enfim, com planejamento, é
possível terminar e começar o
ano com segurança de uma vida
financeira saudável e muitas
realizações.
Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira
de Educadores Financeiros
(Abefin - www.abefin.org.br) e
da DSOP Educação Financeira
(www.dsop.com.br). Autor de diversos livros sobre o tema, como
o best-seller Terapia Financeira.
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IPVA 2019: Veja qual é a
data limite para ter
o desconto de 3%
O pagamento do IPVA já começou e caso você queira pagar
à vista, terá o desconto de 3% ou
parcelamento em três vezes do
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) de
2019. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.
A quitação pode ser de três
maneiras: à vista com desconto de 3% (janeiro); à vista sem
desconto (fevereiro) ou em três
parcelas, de janeiro a março, de
acordo com a data de vencimento da placa. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma
agência bancária credenciada
com o número do RENAVAM
(Registro Nacional de Veículo
Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2019.
Utilize os terminais de autoatendimento, os guichês de
caixa, pela internet ou débito
agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O
IPVA também pode ser pago em
casas lotéricas.
Licenciamento
Antecipado 2019
Para antecipar o licencia-

mento anual, deverão ser quitados integralmente todos
os débitos que recaiam sobre
o veículo, compreendendo o

IPVA, a taxa de licenciamento, o prêmio do Seguro DPVAT
e, se for o caso, multas de
trânsito.

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.
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“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

Fone: 2973-0450

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

CRM: 27.226

Dia 27/1 (domingo) - Aniversário
da Casa
15h - Los Brincantes (Infantil)
16h - Karaoke Infantil (Infantil)
18h - Clube do Balanço (Música)
20h - Sampa Crew (Música)
Casa de Cultura Freguesia
do Ó
Largo da Matriz de Nossa Se
nhora do Ó, 215 - Freguesia do
Ó. Tel.: 3931-8266
Dia 6/1 (domingo)
16h - Los Brincantes (Teatro
Infantil)
Dia 20/1 (domingo)
16h - O Circo vem daí? (Circo)
Dia 26/1 (sábado)

Casa de Cultura Brasilândia é um dos locais onde há atividades gratuitas
nas férias de janeiro

16h - Na Risca (Dança)
Dia 27/1 (domingo)
16h - Turma do Iê Iê Iê (Música)
CCj Ruth Cardoso
Avenida Deputado Emílio Carlos,
3.641, Vila Nova Cachoeirinha.

Próximo do Terminal de Ônibus
Cachoeirinha. Tel. 3343-8999
Dia 26/1 (sábado)
20h - Clube do Balanço (Música)
Dia 27/1 (domingo)
15h - N.E.M (Circo)

Aluguel residencial com aniversário em
janeiro terá os valores atualizados em 7,54%
Os contratos de locação residencial em andamento com
aniversário em janeiro e correção pelo IGP-M (Índice Geral
de Preços - Mercado), medido
pela FGV (Fundação Getúlio
Vargas), deverão ter seus valores atualizados em 7,54%.
O IGP-M é eleito como um
dos principais indicadores para
reajustes contratuais por ser divulgado ainda dentro do mês de
referência. A variação mensal
de −1,08% no mês de dezembro
fecha o comportamento dos preços no período de 12 meses compreendido entre janeiro e dezembro de 2018.
Para facilitar o cálculo do
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin
dicato da Habitação) divulga fator de atualização que, neste
caso, será de 1,0754. Para atualizar um contrato de aluguel de
R$ 1.500,00 que vigorou até dezembro de 2018, multiplica-se
R$ 1.500,00 por 1,0754. O resultado de R$ 1.613,10 corresponde ao aluguel de janeiro, a ser
pago no final do mês ou no início de fevereiro.
Seguem os reajustes dos últimos meses:
Contrato com aniversário
em janeiro/2018 e pagamento
em fevereiro/2018: 0,9948;
Contrato com aniversário
em fevereiro/2018 e pagamento
em março/2018: 0,9959;
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Confira o índice do reajuste dos aluguéis residenciais

Contrato com aniversário
em março/2018 e pagamento em
abril/2018: 0,9958;
Contrato com aniversário
em abril/2018 e pagamento em
maio/2018: 1,0020;
Contrato com aniversário
em maio/2018 e pagamento em
junho/2018: 1,0189;
Contrato com aniversário
em junho/2018 e pagamento em
julho/2018: 1,0426;
Contrato com aniversário
em julho/2018 e pagamento em
agosto/2018: 1,0692;
Contrato com aniversário

em agosto/2018 e pagamento
em setembro/2018: 1,0824;
Contrato com aniversário
em setembro/2018 e pagamento
em outubro/2018: 1,0889;
Contrato com aniversário
em outubro/2018 e pagamento
em novembro/2018: 1,1004;
Contrato com aniversário
em novembro/2018 e pagamento em dezembro/2018: 1,1079;
Contrato com aniversário
em dezembro/2018 e pagamento em janeiro/2019: 1,0968;
Contrato com aniversário
em janeiro/2019 e pagamento
em fevereiro/2019: 1,0968.

Sabia que Acupuntura e Medicina Natural
trazem muitos benefícios para a saúde?

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.

RUA DARZAN, 372

Casa de Cultura Brasilândia
Praça Benedicta Cavalheiro, s/
nº - Brasilândia. Tel.: 3922-9123

Informe Publicitário

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

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO
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As casas de Cultura da Zona
Norte têm programação de férias nesse mês de janeiro:

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

A acupuntura é uma ciência que nasceu na China há, aproximadamente 5.000
anos e consiste na aplicação de agulhas em
pontos específicos do corpo. Esses pontos
são chamados de “Acupontos”. A acupuntura é uma técnica milenar que trabalha o corpo no seu aspecto energético equilibrando a
função energética dos órgãos e por modulação neuronal estimulando substâncias dentro do cérebro para melhorar a dor, inflamação, alergias, alterações endócrinas, sistema
imune e a regeneração tecidual, assim como
a prevenção de doenças. É uma técnica minimamente invasiva que não causa nenhum
efeito colateral , desde que aplicada por um
profissional habilitado.
O que se sabe da antiguidade é que as
agulhas eram feitas de lascas de pedras e
após de bambu, as chamadas “Pedras Bian”
(cerca de 3.000 anos a.C), mas essas pedras
foram encontradas e datadas nas ruínas chinesas de 10.000 a 4.000 a.C. Durante a data
de 421 - 221 a.C, as agulhas de metal substituíram as pedras.
Acupuntura atua em todos os segmentos
da área médica e irá tratar diversas doenças:
Doenças da região cervical e membros
superiores: ombro congelado, mialgias, cervicalgia, rigidez no pescoço, artrose cervical
e do ombro, tendinites do ombro, síndrome
do túnel do carpo. Doenças da região lombar e membros inferiores: lombalgias agudas e crônicas, ciatalgia (dor ciática), artrose de joelho e quadril, fascite plantar e
esporão de calcâneo, e dor pós-cirúrgica.
Dores agudas e crônicas: fibromialgia, artrite reumatóide, dor devido ao herpes zoster, dor de cabeça, dor da ATM (articulação

temporomandibular). Sistema genito-urinario: irregularidades menstruais, TPM, cistites, endometriose, menopausa e seus sintomas, ejaculção precoce, disfunção erétil,
dor pélvica. Nauseas e disfunções do sistema gastrointestinal: gastrite, má digestão e
problemas do fígado, síndrome do cólon irritável, náusea devido a quimioterapia, prisão de ventre, diarréia. Alergias e aparelho
respiratório: rinite, bronquite e sinusite.
Dermatologia: coceiras, acne vulgar, alopecia, psoríase e alergias cutâneas. Doenças
emocionais: ansiedade, insônia, depressão leve, estresse, hiperatividade infantil.
Doenças do sistema endócrino e metabólico: gordura no fígado, obesidade, doenças
da tireói
de. Doenças do sistema nervoso
central: AVC (derrame cerebral), labirintite, zumbidos, distúrbios motores, paralisias facial e no corpo. A Medicina Natural
ou Naturopatia é uma forma de tratamento
onde usamos a fitoterapia, homeopatia e ervas medicinais.
Tratamento
A acupuntura é realizada com agulhas
sistêmicas nos pontos certos, podemos utilizar também sementes ou esferas nas orelhas (acupuntura auricular), uso do laser
acupuntura sem dor, a eletroacupuntura, a
moxabustão e as ventosas. Dr. Rinaldi explica que a acupuntura libera substâncias
analgésicas e anti-inflamatórias na corrente sanguínea e promove um efeito sedativo, relaxante muscular, ansiolítico e antidepressivo, e também aumenta a imunidade
do corpo. Os resultados aparecem logo nas
primeiras sessões.

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F)
SERVIÇOS:
Consultório l: R. Salete, 117 - Santana - Tel: 2973-9099
Consult. II: R. Serra de Bragança, 1.355 - Tatuapé - Tel: 3628-2125 / 3628-2129
Consult. III: Av. Onze de Junho, 357 - Vila Clementino - Tel: 3211-7105
Consultório IV: Rua Lituania, 127 - Mooca - Tel: 2268-3941
dr.rinaldiacupuntura@gmail.com / drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Casa de Repouso

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios

Recuperação e Residência de Idosos

CRM: 52.025

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

3666-8068

Um bom jornal
é você quem faz!

CRM 50.799

Primavera

CRM: 35.217

Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos.
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico
e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

CRM: 25.290

Cirurgia

de miopia e astigmatismo a laser.

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

www.solarprimavera.com.br
2987-8650

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis
Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

2204-0918/2953-0549

Anuncie: 2977-6544 ou pelo site: www.gazetazn.com.br

