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Inclusão da Avenida Tiradentes no roteiro dos
blocos de Carnaval é rejeitada por moradores

O crescimento do Carnaval 
de rua na cidade de São Paulo 
é um fenômeno que tem se for-
talecido nos últimos anos. Neste 
ano os desfiles devem saltar de 
449 (considerando o Carnaval 
de 2018) para 737.

Esse ano, por recomendação 
do Ministério Público, a utiliza-
ção de trecho da Avenida  23 de 
Maio para os blocos de Carnaval 
foi cancelada sob o argumen-
to de que não há rota de fuga 
para o trânsito. Assim como a 
Avenida Tiradentes, a Marques 
de São Vicente foi anunciada 
como uma das alternativas.

De acordo com a programa-
ção, a Avenida Tiradentes deve re-
ceber o bloco da cantora Claudia 
Leite e é esperado um público de 2 
milhões de pessoas. Diante dessa 

notícia, representantes da comu-
nidade da Ponte Pequena organi-
zaram um abaixo-assinado físico 
e outro virtual para se posicionar 
contra essa medida. 

O tema foi abordado na úl-
tima reunião do Conseg-Bom 
Retiro, promovida no dia 7/1. 
“Nos foi informado que em ou-
tubro a prefeitura afirmou que 
a Tiradentes estaria fora do cir-
cuito do Carnaval. Agora, foi 
anunciada sem consulta aos 
moradores”, relata a advoga-
da Joana D’Arc Figueira, mora-
dora do bairro Ponte Pequena 
e organizadora do abaixo-as-
sinado contra o Carnaval na 
Avenida Tiradentes.

Entre os problemas apon-
tados está a falta de estrutura 
local para receber um público 

estimado em 2 milhões de pes-
soas, podendo agravar proble-
mas já existentes na região 
como a precariedade das vias e 
da própria Ponte das Bandeiras, 
assim como maior concentração 
de população de rua, problemas 
com segurança e uso de drogas 
lícitas e ilícitas nas ruas. Além 
disso, há a evidente questão de 
mobilidade, uma vez que esse 
trecho do corredor Norte-Sul fi-
cará tomado pelo evento.

Esse tema será discutido 
em Audiência Pública marca-
da para o próximo dia 22/1, às 
14 horas, no Auditório Queiroz 
Filho, localizado na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antonio, nº 35. 
O abaixo-assinado virtual está 
disponível no endereço eletrôni-
co: https://bit.ly/2G4EqZl
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Praça na região da Ponte Pequena registra aumento da população de rua, problema que moradores locais 
temem piorar com evento de Carnaval
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Empresas do Simples Nacional têm até 
9 de abril para se cadastrarem no eSocial

Na última quinta-feira (10) 
de janeiro começou o cadastra-
mento no eSocial para mais de 
99% das empresas brasileiras, 
devendo assim atingir 14 milhões 
de empreendimentos. Essas em-
presas fazem parte do grupo 3 
- que incluem os empregadores 
pessoa física (exceto doméstico), 
empresas do Simples Nacional, 
produtores rurais pessoa física e 
entidades sem fins lucrativos.

Com isso, até o dia 9 de 
abril, essas empresas deverão 
se integrar ao eSocial, tendo 
que enviar informações essen-
ciais do empregador, incluin-
do o registro de abertura da 

empresa dentre outros. “Esse 
novo momento irá atingir a 
grande maioria das empresas, 
e é fundamental se adequar a 
essa nova obrigação, sob o risco 
de receber pesadas multas. Para 
não ter problema com prazos, 
na Confirp já nos antecipamos 
e já estamos com todos os clien-
tes cadastrados”, conta Daniel 
Raimundo dos Santos.

O eSocial já era realidade 
para as empresas brasileiras do 
lucro real e presumido e os pri-
meiros ensinamentos já estão 
sendo aprendidos. O eSocial al-
terou a realidade dos profissio-
nais que atuam em áreas como 

departamento pessoal e recur-
sos humanos das empresas que 
já são obrigadas, gerando au-
mento na demanda de ativida-
des relacionadas à adequação do 
sistema de processamento ele-
trônico e coleta de dados, for-
malização de processos e padro-
nização de rotinas.

Como a plataforma deman-
da capacidade técnica e conheci-
mento da legislação para o cum-
primento pleno dos requisitos 
e dos prazos, quem investe na 
qualificação e conscientização 
de sua equipe consegue passar 
de forma serena pelas próximas 
etapas do eSocial.

Governo de São Paulo autoriza o parcelamento 
do IPVA por meio do cartão de crédito

Na última quarta-feira (9) de 
janeiro, a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento assinou convê-
nio com duas operadoras finan-
ceiras que permitirá ao contri-
buinte realizar o parcelamento 
do Imposto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
2019 por meio do cartão de cré-
dito, contemplando também o 
pagamento do Seguro de Danos 
Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre 
(DPVAT) e o Licenciamento. 
Essa medida busca aliviar o 
peso das contas de início de ano 
no bolso dos contribuintes.

Essa nova modalidade é váli-
da apenas para débitos não ins-
critos na dívida ativa, ou seja, 
para o calendário deste ano. Os 
interessados precisam compare-
cer a um dos endereços de aten-
dimento das credenciadas - até 
o momento as empresas Fintech 

Taki e Esmeralda - com o 
RENAVAM (Registro Nacional 
de Veículo Automotor) e rea-
lizar o pagamento do imposto 
por meio das máquinas de POS 
(Ponto de Venda, do inglês Point 
of Sale).

“O proprietário deverá en-
trar no site da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento para 
consultar o ponto de atendi-
mento mais próximo. Ao pagar 
o imposto, presencialmente, re-
ceberá dois comprovantes: o da 
transação do crédito e da quita-
ção do débito de IPVA”, explica 
o secretário Henrique Meirelles. 
“Os valores pagos ao correspon-
dente bancário são repassa-
dos ao cofre do governo de for-
ma imediata. Isso representa 
segurança para o cidadão, que 
tem seu débito quitado, e para 
o Estado, que tem a garantia do 
recebimento do recurso”.

As empresas terão autono-
mia para definir o número de 
parcelas e adequar a melhor 
negociação com o contribuin-
te. Para consultar os endereços 
das credenciadas, acesse http:// 
portal.fazenda.sp.gov.br (a lis-
ta de endereços estará disponí-
vel no portal até o final do dia).

A medida, regulamentada 
pela resolução SF nº 130/2018, 
publicada na edição do dia 17 
de dezembro de 2018 do Diário 
Oficial do Estado, cria um am-
biente seguro para os proprie-
tários de veículos, que têm a 
garantia de que o imposto re-
colhido foi repassado para a 
Secretaria Estadual da Fazenda 
e Planejamento. Os recursos do 
imposto são investidos pelo go-
verno estadual em obras de in-
fraestrutura e melhoria na pres-
tação de serviços públicos como 
os de saúde e educação.

Padre Quevedo morreu na última quarta-feira
Na madrugada da última 

quarta-feira (9) de janeiro o 
Padre Oscar González Quevedo 
Bruzan, o Padre Quevedo, de 
88 anos, morreu em Belo Ho-
rizonte, por complicações car-
día cas. Padre Quevedo mor-
reu na Casa Irmão Luciano 
Brandão, no Bairro Planalto, na 
capital mineira, onde são aten-
didos jesuítas idosos com pro-
blemas de saúde. Ele morava no 
local desde 2012.

Padre Quevedo é conside-
rado um dos maiores especia-
listas do mundo na área de 
Parapsicologia e autor de deze-
nas de livros, muitos dos quais 
traduzidos para outras línguas, 
como “O que é Parapsicologia”, 
“A Face Oculta da Mente” e “As 
Forças Físicas da Mente”. 

Além da Parapsicologia, era 
formado em Filosofia, Teologia 
e Humanidades Clássicas.

O religioso ganhou, anos de-
pois, um quadro no Fantástico 
para desvendar fenômenos 
da natureza e desmascarar 

charlatões. Ficou famoso pelo 
bordão “Isso non ecziste”. O 
corpo foi velado na última quin-
ta-feira (10), em Belo Horizonte.

Foto: Comunicação da Província dos Jesuítas do Brasil/Divulgação

Padre Quevedo morreu na última quarta-feira (9)

No último domingo (6) de janei-
ro, foi exibido o GLOBO DE 
OURO 2019, com  os melhores 
do cinema e da TV. A cerimônia 
teve como grande vencedor o 
longa Green Book - O Guia, pro-
tagonizado por Mahershala Ali 
e Viggo Mortensen. E também 
o filme que mais teve destaque 
no ano de 2018 “Bohemian 
Rhapsody”. A obra contou 
a história da Banda Britânica 

Queen, o filme ganhou os prê-
mios nas duas categorias que 
concorreu, Melhor Filme de 
Dra ma e Melhor Ator de Drama 
para Rami Malek, surpreenden-
do boa parte do público.

A cantora ANITTA foi indica-
da ao “Prêmio Lo Nuestro” ao 
lado de Jennifer Lopez. A can-
tora brasileira está concorrendo 
a quatro categorias no prêmio, 

“Artista feminina do ano(urba-
na)”, “artista revelação do ano”, 
“artista social do ano” e tam-
bém como “colaboração do ano 
(urbana)”  pelo hit “Machika”. 

Os fãs de SIMONE & SIMA-
RIA podem ficar despreocupa-
dos, pois os rumores de que a 
dupla estaria em processo de se-
paração é mentira. A assessoria 
das cantoras negou o fim da du-
pla e ainda disse que elas acaba-
ram de gravar um CD que será 
lançado em 2019. E elas tam-
bém estão envolvidas na tem-
porada 2019 “The Voice Kids”, 
da Globo, e em breve vão lançar 
uma música nova.

A apresentadora TICIANE 
PINHEIRO revelou que está 
gravida de três meses de seu 
(a) segundo (a) filho (a). Ticiane 
está casada há pouco mais de 
um ano com Cesar Tralli, ânco-
ra do telejornal ‘SP1’. A mãe de 
Rafaella Justus, fruto do seu ca-
samento com Roberto Justus, 
anunciou a novidade pela sua 
rede social.

Foto: Mario Anzuoni/Reuters


