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Horto Florestal comemora 123 anos com Shopping Lar Center recebe edição
programação especial neste fim de semana especial da Feira na Rosenbaum
Foto: AGZN

Horto Florestal comemora 123 anos neste domingo

institucionalmente ligado à seção
de Botânica da Comissão Geográ
fica e Geológica da Província de
São Paulo (CGG), subordinada a
pasta de Agricultura.
Em 1909, o Horto Botânico
passa a ser denominado Horto
Botânico e Florestal. A partir de
1911 é criado o Serviço Florestal
do Estado e o parque passa a ser
chamado Horto Florestal. Seu
objetivo era a produção de flores
tas de rápido crescimento para
recuperação da cobertura flores
tal do Estado, devido à escassez
de florestas nativas já devastadas
em razão da expansão da frontei
ra agrícola no Estado.
Já em 1963, o Horto Florestal
passa a ser considerado um Par
que Estadual, ou seja, uma uni
dade de conservação. Dessa for
ma, seu objetivo passa a enfatizar
a preservação de ecossistemas
naturais e a restauração daque
les degradados. Embora nun
ca

tenha sido oficialmente incorpo
rado, em 1968 o local recebe a
denominação Parque Estadual
Turístico da Cantareira, conti
nuando a ser conhecido popular
mente como Horto Florestal.
Em 1983 toda a área do par
que é tombada pelo Conselho de
Defesa do Patri
mô
nio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turís
tico (Condephaat). Dez anos de
pois, em 1993, pela Lei Estadual
nº 8.212, a unidade passou a de
nominar-se Parque Es
tadual Al
berto Löfgren, em homenagem ao
naturalista e cientista sueco, que
foi chefe da Seção de Botânica da
Comissão Geográfica e Geológica,
fundador do Instituto Florestal e
criador deste parque. Devido à sua
importância ambiental, o Horto
Florestal faz parte da Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde de São
Paulo, reconhecida pela Unesco
em 1993 como parte da área re
manescente da Mata Atlântica.

Biblioteca de São Paulo comemora
nove anos com programação especial
Foto: AGZN

musical. Com o Grupo Barba
tuques. Não é necessário fazer
inscrição.
10 de fevereiro (domingo)

Biblioteca de São Paulo conta com programação diferenciada
em seu 9º aniversário

O 9º aniversário da Biblio
teca de São Paulo será comemo
rado com uma programação es
pecial durante toda a semana.
Confira e aproveite:
9 de fevereiro (sábado)
Especial BSP 9 anos
9h30 às 17h - Palhaços Jacinto
e Sandoval - Intervenções lúdi
cas e divertidas durante todo
o dia. Não é necessário fazer
inscrição.
11 às 11h45 - Lê no Ninho Programa permanente. Ativi
dade de estímulo e iniciação à
leitura para crianças entre 6
meses e 4 anos, realizada com li
vros lúdicos, tablet, contação de
histórias e músicas. Pais e res
ponsáveis podem, ao fim, levar
emprestado os kits utilizados,
com dois livrinhos e um fanto
che, e reproduzir a experiência
em casa. Com equipe BSP. Vagas
limitadas, preenchidas por or
dem de chegada.
11 às 13h - Jogos para Todos! Programa permanente. Os par
ticipantes aprendem as regras,
os movimentos das peças e algu
mas táticas do xadrez, além de
disputar partidas. Pessoas com
deficiência visual dispõem de ta
buleiros adaptados. Vagas limi
tadas, preenchidas por ordem
de chegada.
11 às 13h - Segundas Intenções
- Programa permanente. Batepapo com Djamila Ribeiro.
Mediação: Manuel da Costa
Pinto. Vagas limitadas, preen
chidas por ordem de chegada.
Declaração de atividades com
plementares para estudantes
universitários.

11h30 às 13h30 - Oficina Mini
chef Colher: de utensílio de co
zinha a instrumento musical
- A criançada aprende a prepa
rar brigadeiro de colher e de
pois canta parabéns para a ani
versariante do dia. Com o Chef
Andy Giacometti. Indicado
para crianças de 5 a 10 anos.
Recomenda-se que crianças me
nores de 7 anos estejam acom
panhadas de um responsável
adulto. Vagas limitadas, preen
chidas por ordem de chegada.
11h30 às 14h - Intervenção
Cortina Sonora de Livros - Para
compor essa cortina, cada um
pode colaborar com uma fra
se de felicitação. Com Renata
Moura. Não é necessário fazer
inscrição.
14 às 16h - Tarde de Lança
mentos - Evento de lançamento
de livros que visa incentivar a
produção literária, estimular di
álogos e divulgar o trabalho de
escritores. Entre os autores que
vão participar desta festa estão
Edson Leite, Raquel Cassiano e
Regina Marcia. Não é necessá
rio fazer inscrição.
15h30 - Homenagem aos Sócios
da BSP - A BSP homenageia os
sócios que mais prestigiaram a
biblioteca durante 2018.
15 às 16h - Compartilhando Sa
beres: Yoga - Em ambiente acon
chegante e inspirador você po
derá desfrutar desta prática
milenar, que promove o bem-es
tar e a melhora da qualidade
de vida. Com Amanda Velloso.
Vagas limitadas, preenchidas por
ordem de chegada.
16h - Espetáculo: Barbatuquices
- Aula-espetáculo em que o cor
po é o principal instrumento

11h30 às 12h15 - Lê no Ninho Programa permanente. Atividade
de estímulo e iniciação à leitura
para crianças entre 6 meses e 4
anos, realizada com livros lúdi
cos, tablet, contação de histórias
e músicas. Pais e responsáveis po
dem, ao fim, levar emprestado os
kits utilizados, com dois livrinhos
e um fantoche, e reproduzir a ex
periência em casa. Com equipe
BSP. Vagas limitadas, preenchi
das por ordem de chegada.
16h - Hora do Conto. Programa
permanente. A festa no céu, re
contado por Silvia Salerno. Com
interpretação em Libras. Com
Chris Cruz e Bruna Brancati.
Não é necessário fazer inscrição.
12 de fevereiro (terça-feira)
15 às 16h - Jogos sensoriais - Pro
grama permanente. Divertida ex
periência lúdica que estimula as
habilidades sensoriais e a memó
ria, com jogos e brincadeiras para
pessoas com e sem deficiência. A
partir de 11 anos. Com equipe
BSP. Vagas limitadas, preenchi
das por ordem de chegada.
13 de fevereiro (quarta-feira)
15 às 16h - Brincando e Apren
dendo - Programa permanente.
Castelo de copos. Com equipe
BSP. A partir de 7 anos. Vagas
limitadas, preenchidas por or
dem de chegada.

Foto: Divulgação

A Feira na Rosenbaum conta com a presença de diversos
expositores neste fim de semana no Lar Center

e decoração em São Paulo, e a
Feira de Orgânicos, que acon
tece todos os domingos”, afir
ma Fabiana Teixeira, gerente de
marketing do empreendimento.
A Feira na Rosenbaum con
ta com a presença de diversos
expositores: Montageart; Greta
Ateliê; Lívia Velludo; Camila
Romero; Suka Braga; Sunset
Wood; Fernanda Torquett;
Pavio de Vela; Saboaria Brasil;
Estúdio Greghi Design; Estúdio
Evelyn Tannus; Eme; Estúdio
Avelós; O Belo no Papel;
U!Dress; Paola Muller; O Desig
ner Artesão; Taty Takasse;

Mercatto Casa; Collab L2;
Atelier Bia Verdi; Julia Fontes;
Arte Tribal; 12 Polegadas;
Casa na Árvore; Fatto; Guria
Marcenaria; Wood Skull; Holi
Home; M.O.A Estúdio; Ouve;
Schizzibooks; O Pão de Mel;
Cozinha 9 Patisserie; Beeliving;
Delícias do Zinha; Pão de Queijo
da Mineira; Kiro; e Amazzoni
Gin. O Shopping Lar Center
está localizado na Avenida Otto
Baumgart, 500 - Vila Guilherme
- São Paulo / SP - Para mais in
formações acesse: https://lar
center.com.br/ ou ligue: (11)
2224-5959.

Imposto de Renda: Hora de separar
os documentos para o IR 2019
O prazo para entrega da
Declaração de Imposto de Ren
da Pessoa Física 2019 - ano base
2018 - terá início em março e vai
até abril. Sendo assim, é impor
tante as pessoas se organizarem
para a entrega desse documento,
evitando atrasos e erros no docu
mento. Uma das principais orien
tações é a separação dos documen
tos necessários com antecedência.
“Sempre recomendamos que
as pessoas se antecipem, exemplo
é a própria Confirp que já estrutu
rou uma área específica para tra
tar o tema, providenciando para
os clientes a elaboração, análise e
entrega de sua declaração, mas o
primeiro passo para esse trabalho
começa com o próprio contribuin
te que tem que separar o quan
to antes os dados e documenta
ções que servirão de base para o
preenchimento”, alerta o diretor
executivo da Confirp Consultoria
Contábil, Richard Domingos.
Ele informa que ainda não foi
liberado o programa para 2019,
assim não se sabe sobre todas as
mudanças que acontecerão. Até
o momento já se tem duas novi
dades, uma é que se torna obri
gatório informar o CPF dos de
pendentes de qualquer idade.
Além disso, serão obrigatórias
infor
mações completas referen
tes a veículos e imóveis.
A Confirp detalhou os princi
pais documentos e informações
necessárias para o preenchimen
to (outras informações podem ser
encontradas no site da Confirp:
http://www.confirp.com.br/irpf/):
Rendimentos:
Informes de Rendimentos de
Bancos e outras instituições fi
nanceiras, inclusive corretora de
valores;
Informes de Rendimentos de
Salários, Pró Labore, Distribuição
de Lucros, aposentadoria, pensões,
etc.
Informes de Rendimentos

de aluguéis móveis e imóveis
recebidos;
Informações e documentos de
outras rendas recebidas no ano
calendário 2018, tais como doa
ções, heranças, dentre outras;
Livro Caixa e DARF’s de
Carnê-Leão (se for o caso);
Informes de Rendimentos
de participações de programas
fiscais (Nota Fiscal Paulista,
Nota do Milhão, dentre outros);
Bens e Direitos:
Documentos comprobatórios
da compra e venda de bens e di
reitos (caso tenham ocorrido) no
ano calendário 2018:
Imóveis - Data de aquisição,
Área do imóvel, Inscrição mu
nicipal (IPTU), número da ma
trícula do imóvel e nome do
Cartório de Imóveis onde foi re
gistrado o imóvel;
Veículos, Aeronaves e Em
barcações - Número do Renavam
e/ou registro no correspondente
órgão fiscalizador;
Dívidas e Ônus:
Documentos comprobatórios
da aquisição de dívidas e ônus no
ano calendário 2018;
Rendas Variáveis (se houver):
Controle de compra e venda
de ações, inclusive com a apura
ção mensal de imposto (indispen
sável para o cálculo do Imposto
de Renda sobre Renda Variável);
Posição de Ativos a valor de
custo na data de 31/12/2018;
DARFs de Renda Variável;

Assistência
Médica/Odonto
lógica/Seguro Saúde discrimi
nando individualmente o bene
ficiário e a fonte pagadora;
Despesas médicas e odontoló
gicas (notas fiscais, recibos e com
provantes de pagamentos) em ge
ral discriminando individualmente
o beneficiário e a fonte pagadora;
Informe de pagamento de
despesas com instrução conten
do a indicação do aluno;
Informes de pagamentos de
previdência privada (PGBL);
Documentos relativos a doa
ções efetuadas (inclusive De
claração Estadual entregue por
ocasião da doação);
Relação de Contribuição Pre
videnciária Patronal e GIIL-RAT
pagos no período de 01/01/2018 a
31/11/2018 referentes às compe
tências 12/2017 a 11/2018 de em
pregada doméstica (apenas uma
por declaração), contendo núme
ro NIT e CPF da empregada;
Recibos, Notas Fiscais ou
Informes de pagamentos efe
tuados de serviços tomados de
pessoa física ou jurídica;
Atividade Rural
Relatório de receitas e despe
sas mensais decorrentes de ativi
dade rural durante o ano 2018;
Informações gerais
do declarante:

Informe de Pagamentos de
Assistência Médica/Odontológica/
Seguro Saúde discriminando in
dividualmente o beneficiário e a
fonte pagadora;
Informe de Reembolsos de

Nome, CPF, grau de paren
tesco e data de nascimento dos
dependentes;
Endereços atualizados;
Cópia de segurança (gera
da pelo Programa de Imposto
de Renda ou E-CAC) da última
Declaração de Imposto de Renda
Pessoas Física entregue (caso não
tenha sido feito com a Confirp);
Dados da conta para resti
tuição ou débitos das cotas de
imposto apurado, caso haja;
Atividade profissional exer
cida atualmente.

pele renovada após um período
de apenas uma semana de uso.
Maciez, amolecimento de partes
rígidas e aspecto saudável são re
sultados garantidos.
Sua formulação contém
Nano partículas de prata, que
protegem contra bactérias e fun
gos, facilita a cicatrização, rege
nera a célula epidérmica, possui
ação antitranspirante e inibe os
maus odores. Para potencializar

a hidratação, o creme é enrique
cido com Vitamina E, Uréia e
Extratos Botânicos (Aloe Vera,
Calendula, Camomila, Sálvia e
Carité). O creme promove um
tratamento intenso e efetivo ao
atingir camadas mais profundas
da pele, normalmente não alcan
çadas pelos produtos convencio
nais. Basta usar todos os dias du
rante uma semana para notar a
diferença.

Pagamentos Efetuados:

14 de fevereiro (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP Programa permanente. O progra
ma apresenta aos jovens temas
relacionados à música, literatu
ra e poesia e oferece espaço para
apresentações artísticas. A partir
de 13 anos. Com equipe BSP.
15 às 16h - Pintando o 7 - Pro
grama permanente. Mosaico
em crepom da BSP. Com equipe
BSP. A partir de 6 anos. Vagas li
mitadas, preenchidas por ordem
de chegada.

Creme Pelefina promove
tratamento intenso nos pés
O ano começou e com ele
vem todos aqueles cuidados com
o corpo, o Creme Pelefina, da
Bio Genetyc, vem ajudar e pro
porciona uma esfoliação intensa
em pés ressecados ou com calo
sidade. O produto confere uma
Foto: Divulgação

15 de fevereiro (sexta-feira)
15h - Hora do Conto - Programa
permanente. As velhas fiandei
ras, de Cassiano Sydow Quilici.
Com equipe BSP. Não é necessá
rio fazer inscrição.
16h30 às 17h - Leitura ao Pé do
Ouvido - Programa permanente.
O menino do pijama listrado, de
John Boyne. Com equipe BSP.
A Biblioteca de São Paulo
está localizada no Parque da
Juventude Dom Paulo Evaristo
Arns na Avenida Cruzeiro do
Sul, 2.630, Santana (ao lado da
Estação Carandiru do Metrô).
Para mais informações ligue:
(11) 2089-0800. Ou acesse:
https://bsp.org.br/

APARELHOS AUDITIVOS
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ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

(11) 2973-9099

*Financiamento pelo Banco do Brasil. Sujeito a aprovação de crédito.

Situado aos pés da Serra da
Cantareira, o Parque Estadual
Alberto Löfgren, conhecido origi
nalmente como o Horto Florestal
completa 123 anos neste domin
go (10/2). Sua área de 174 alquei
res fica junto à maior floresta ur
bana do mundo que é o Parque
da Cantareira e oferece ao pú
blico, além de sua rica vegeta
ção, o contato com diversas espé
cies animais que fazem parte de
seu ecossistema como as capiva
ras que descansam à beira dos la
gos, gansos, patos e os macacos
que são muitas vezes vistos se lo
comovendo entre as árvores.
Criado em 1896, o Horto Flo
restal é uma importante refe
rência histórica como a primeira
área de conservação efetivamen
te implantada no Estado de São
Paulo. Sua origem está ligada
à desapropriação do Engenho
Pedra Branca. A princípio foi fun
dado como um Horto Botânico,

Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro,
(sexta-feira e sábado) das 10 às 22
horas, 10 de fevereiro (domingo)
das 9 às 20 horas, o Lar Center se
dia a Feira na Rosenbaum. Com
curadoria de Cris Rosenbaum, o
evento reúne artistas e designers
contemporâneos que apresentam
criações autorais e autênticas, re
fletindo a identidade brasileira. A
feira, que vem pela primeira vez
para a Zona Norte de São Paulo,
tem entrada gratuita e aconte
ce ao redor da Praça Cultural do
Shopping.
O vasto portfólio de produ
tos comercializados inclui: obje
tos de arte, peças de decoração,
louças em cerâmica, artigos de
papelaria, velas, aromatizantes,
joias, bijouterias, óculos solares
e de grau, cosméticos naturais,
acessórios para o dia a dia, além
de deliciosas guloseimas artesa
nais, como geleias e pães de mel.
“Estamos muito felizes em
receber a Feira na Rosenbaum.
Acreditamos que será um gran
de sucesso, especialmente por
ocorrer em um momento em
que estamos promovendo diver
sas ações no Shopping, como o
‘Já Pro Lar Center’, uma das
maiores promoções do seg
mento de arquitetura, design

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br

