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Shopping Center Norte 
reinaugura Praça de Eventos

O Shopping Center Norte 
continua com os processos de 
melhoria para oferecer ainda 
mais conforto aos clientes. O 
Shopping reinaugurou a Praça 
Central de Eventos, que pas-
sou por um processo de revita-
lização, trazendo arborização e 
modernidade.

O projeto leva a assina-
tura do respeitado paisagista 
Gilberto Elkis, que trouxe para 
o espaço um lindo e robusto de-
sign tropical por meio da im-
plantação de palmeiras, de di-
versas espécies, além de vasos 
metálicos modernos. A fim de 
oferecer ainda mais comodida-
de e bem-estar aos clientes, a 
praça também ganhará novo 
mobiliário, com peças clássicas 
e confortáveis.
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Espaço, que passou por revitalização, conta com projeto 
assinado pelo paisagista Gilberto Elkis

Alimentos orgânicos são melhores para a saúde
A alimentação saudável é 

um dos pilares para ter uma 
boa qualidade de vida, por isso, 
é importante conhecer o trata-
mento dado aos alimentos des-
de que são cultivados até o mo-
mento em que são consumidos. 
Foi estudando esses processos e 
os efeitos da utilização de pro-
dutos químicos neles, que a 
agricultura orgânica começou a 
ser praticada.

“Esse modelo de cultivo va-
loriza e cuida de toda a cadeia 
alimentar, desde o equilíbrio do 
meio ambiente, onde esses ali-
mentos são cultivados, até a 
chegada para o consumidor”, 
diz Cintya Bassi, nutricionista 
do Grupo São Cristóvão Saúde. 
Um estudo americano demons-
trou que produtos orgânicos po-
dem conter até 40% a mais de 
antioxidante que os convencio-
nais, e isso se deve ao fato de 
que eles acionam suas defesas 
naturais com maior frequência 
pra combater ataques diversos. 
São esses antioxidantes que au-
xiliam no combate ao envelheci-
mento do organismo.

Os benefícios, como o maior 
teor de vitaminas e minerais, o 
sabor acentuado, o maior valor 
nutricional e a ausência de re-
síduos que aumentam o risco de 
problemas de saúde, providos 
por alimentos orgânicos, vêm 
da isenção dos seguintes produ-
tos em seus cultivos:

Adubos químicos;
Agrotóxicos;
Radiação ionizante;
Aditivos químicos (corantes e 
emulsificantes).

Segundo Cintya, uma ma-
neira de diminuir a exposição 
ao agrotóxico na hora do consu-
mo é por meio da imersão do ali-
mento por um período de 20 mi-
nutos em uma mistura de água 
com hipoclorito de sódio.

Para saber se um alimen-
to foi cultivado de maneira or-
gânica, basta procurar pelo selo 
Orgânico Brasil, que é conce-
dido pelo Sistema Brasileiro 
de Conformidade Orgânica 
(SISORG), órgão que fiscaliza e 
cre dencia esses produtos. Tam-
bém é possível encontrar no 
site do Ministério da Saúde e no 
Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (IDEC) os locais 
e feiras cadastrados para a ven-
da desse tipo de alimentos.

Permitido por lei

O Brasil está entre os maiores 
consumidores de agrotóxico no 
mundo e ainda utiliza diversos pro-
dutos já proibidos em outros paí-
ses. Uma pesquisa realizada pela 

Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (ABRASCO), identi ficou 
que cada pessoa consome cerca de 
7,3 litros desses químicos por ano, 
o que pode estar relacionado com 
o desenvolvimento de alguns pro-
blemas, como:

Tontura;
Náuseas;
Reações cutâneas;
Aumento da incidência de abor-
to espontâneo;
Doenças neurológicas e mentais;
Distúrbios de comportamento;
Infertilidade;
Parkinson;
Endometriose;
Aumento da incidência de câncer.

Apesar desses resultados, 
existe um limite considerado se-
guro pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Essa quantidade varia de acor-
do com o tipo de agrotóxico e 
de alimento, mas costuma ser 
maior do que as permitidas em 
outros países desenvolvidos.
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Maior teor de vitaminas e minerais se deve à ausência de agrotóxicos

Terceira parcela do IPVA 2019 
de veículos com placa final 5 

vence nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15) vence 
o prazo para o pagamento da ter-
ceira e última parcela do IPVA de 
2019 para veículos com placa final 
5. O calendário continua na segun-
da-feira (18) para veículos de placa 
final 6 e segue até o dia 22/3 para os 
veículos de final 0, sempre pulan-
do os finais de semana. Para efe-
tuar o pagamento do imposto, bas-
ta o contribuinte se dirigir a uma 
agência bancária credenciada, com 
o número do RENAVAM (Registro 
Nacional de Veículo Automotor), e 
efe tuar o recolhimento.

Também é possível quitar o 
IPVA 2019 com cartão de cré-
dito, por meio das máquinas de 
POS (Pon to de Venda, do in-
glês Point of Sale), nas empre-
sas credenciadas. Consulte os 
endereços no link: https://portal. 
fazenda.sp.gov.br/servicos/
ipva/Paginas/Parcelamento-no-
Cart%C3%A3o.aspx

Para mais informações, os 
proprietários dos veículos po-
dem entrar em contato com a 
Secretaria pelo telefone 0800-
170110 (por telefone fixo), (11) 
2450-6810 (exclusivo para cha-
madas por telefone móvel) e 
pelo canal Fale Conosco, no  
portal.fazenda.sp.gov.br.

Calendário de vencimento 
do IPVA 2019

Automóveis, Caminhonetes, Ônibus,
Micro-ônibus, Motos e similares

Mês Março
Parcela 3ª Parcela

Placa Dia do Vencimento
Final 5 15/3
Final 6 18/3
Final 7 19/3
Final 8 20/3
Final 9 21/3
Final 0 22/3

Abertura de CNPJ cresce como 
alternativa ao desemprego

O microempreendedor in-
dividual vem ganhando espaço 
na economia formal, mais de 1 
milhão de novos CNPJ do tipo 
MEI foram abertos no primeiro 
semestre de 2018, 15% a mais 
que no mesmo período do ano 
anterior. Esse crescimento tem 
impactado diversos setores, e se 
apresenta como um movimento 
consistente de formalização que 
se origina em diversos motivos.

Um deles, de acordo com le-
vantamento realizado pela MEI 
Fácil, plataforma para quem já é 
ou quer se tornar um microempre-
endedor individual, é o desempre-
go. Segundo a pesquisa exclusiva, 
23% dos empreendedores consul-
tados decidiram abrir um CNPJ 
por conta de não conseguirem se 
alocar no mercado de trabalho.

Vale lembrar que o desem-
prego, atualmente afeta mais de 
13 milhões de pessoas, e é um 
dos produtos da forte recessão 
que o País atravessa nos últimos 
anos. Através de um negócio 
próprio, microempreendedores 
têm encontrado uma saída de 
renda que os coloca novamente 

como agentes ativos no cenário 
econômico.

“A falta de emprego compro-
mete a renda de camadas sociais 
inteiras, mas explica também a 
busca de diversos brasileiros por 
saídas autônomas, que por sua 
vez refletem o crescimento na 
abertura de MEIs. A informali-
dade também tem perdido espa-
ço porque limita o alcance desses 
negócios, logo, além de uma saí-
da pessoal para o empreendedor, 
pode ser considerada também 
uma saída econômica”, afirma 
Rodrigo Salem, sócio-fundador 
da MEI Fácil. Por exemplo, com 
um CNPJ o empreendedor pode 
contribuir para o INSS regular-
mente, ampliar seus meios de re-
cebimento e emitir notas fiscais, 
o que potencializa negócios e ex-
pande a possibilidade de se obter 
novos clientes, assim como des-
frutar de serviços que permitam 
que o negócio não sofra prejuízos 
não contabilizados.

Sobre a MEI Fácil

A MEI Fácil foi fundada em 

janeiro de 2017 com o objetivo 
de ser a grande parceira do mi-
croempreendedor individual. A 
empresa já atende mais de 200 
mil empreendedores, em mais 
de 4,8 mil cidades, e oferece au-
xílio em processos como a obten-
ção de CNPJ, notas fiscais, além 
de serviços financeiros simpli-
ficados e de baixo custo. Ela foi 
recentemente premiada pela 
Universidade de Columbia, nos 
EUA, como referência global em 
negócios de impacto, primeira 
vez que uma startup da América 
Latina ganha o prêmio.

A empresa já captou mais de 
R$1 milhão, sendo a última roda-
da feita junto ao fundo de investi-
mentos Yellow Ventures em 2017. 
O grupo já se prepara para uma 
nova rodada com base em 2018: 
“O crescimento que superou todas 
nossas expectativas. Hoje, 40% dos 
nossos clientes vêm por indicação, 
o que cria um efeito multiplicador 
em nossa base de relacionamen-
to. Queremos, no futuro, expan-
dir a oferta de serviços e produtos, 
sem perder em mente a questão da 
simplicidade” finaliza Marcelo.

Conjunto Habitacional Apuanã 
ganha playground

A pracinha (ainda sem nome) 
localizada ao lado do Con junto 
Habitacional Apuanã, no Jaçanã, 
ganhou um playground comple-
to, todos os brinquedos são de 
madeira tratada. Foram instala-
dos no início de março por empre-
sa contratada pela Subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé, com emen-
da parlamentar aprovada pelo 
verea dor Police Neto, no valor de 
R$ 30 mil. 

Em 2016 o local ganhou cal-
çadas e academia de ginástica 
que também foram construídas 
com recursos aprovados pelo 
parlamentar. Antes das inter-
venções, o local estava abando-
nado, com acúmulo de lixo e en-
tulho. O Conjunto Habitacional 
Apuanã tem cerca de 800 casas, 
que foram construídas no final 
da década de 1990 - em regime 
de mutirão junto à Cohab. 

“Antes dessa obra o local não 
tinha nada. A praça estava com-
pletamente largada. Com mui-
to esforço e conversa, consegui-
mos realizar esse antigo desejo 
de todos os moradores: revita-
lizar a praça. Agora temos uma 

praça de verdade. As crianças 
gostaram tanto que quase não 
saem dos brinquedos”, conta 

a moradora Pâmela Valquíria 
Rodrigues de Sousa, mãe de 
duas crianças.
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Conjunto Habitacional no Jaçanã ganha playground

Neste sábado tem Operação Cata-Bagulho no Tucuruvi
Neste sábado, 16 de mar-

ço, das 7 às 13 horas, aconte-
ce a Operação Cata-Bagulho no 
bairro do Tucuruvi. A Operação 
é uma ação gratuita promovida 
pela Prefeitura de São Paulo, re-
alizada em todas as Prefeituras 
Regionais e tem o objetivo de 
impedir que materiais inserví-
veis como:  móveis velhos, ele-
trodoméstics quebrados, peda-
ços de madeira e metal, sejam 
depositados em vias públicas, 
córregos e terrenos baldios. 
Porque, além de prejudicar a 
conservação do espaço público, 
o descarte irregular é conside-
rado crime ambiental, quem for 
flagrado cometendo essa infra-
ção está sujeito a multas de até 
R$ 18 mil e apreensão do veícu-
lo utilizado para a prática.

Para que a ação seja realiza-
da da forma adequada, os muní-
cipes precisam colocar os obje-
tos a serem recolhidos em suas 
calçadas com uma hora de an-
tecedência de acordo com a 

programação, atentando para 
os horários e para as vias que 
serão percorridas.

As ruas que receberão o 
Cata-Bagulho ficam no períme-
tro das seguintes vias:

Avenida Mazzei, Avenida 
Dr. Antônio Maria de Laet, 
Rua Paranabi, Avenida Cel Sez. 
Fagundes, Avenida Tucuruvi, 
Rua Caranguejo, Rua Cristina 
Biral, Rua Aragão, Rua Au sônia, 
Rua Enótria, Rua Ibimirim, Ave-
nida Gustavo Adolfo, Avenida 
Basiléia, Avenida Guapira, Rua 
Rabelo da Cruz, Rua Tanque 
Velho.

O entulho gerado por cons-
truções, demolições e pequenas 
reformas em prédios ou resi-
dências, que são jogados de ma-
neira ilegal em avenidas, ruas e 
praças, tem gerado sérios pro-
blemas ambientais para a cida-
de de São Paulo e para a popula-
ção, que está perdendo espaços 
de lazer e recreação.

Para combater este tipo 

de crime, a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços (SES), 
está aumentando a oferta de 
áreas para a deposição regular 
dos resíduos da construção e de-
molição de pequenos geradores, 
além de facilitar e incentivar a 
reciclagem desses materiais.

Ecopontos: São locais de 
entrega voluntária de pequenos 
volumes de entulho (até 1 m³), 
grandes objetos (móveis, poda 
de árvores etc.) e resíduos reci-
cláveis. Nos Ecopontos, o mu-
nícipe poderá dispor o material 
gratuitamente em caçambas dis-
tintas para cada tipo de resíduo.

A região de Santana/Tucu-
ruvi/Mandaqui conta com 2 
(dois) Ecopontos:

Santana - Avenida Zaki Narchi, 
Altura do nº 360 - em frente ao 
Denarc - Carandiru/Santana
Tucuruvi - Rua Eduardo Vicente 
Nasser, 519 - Jardim Leonor 
Mendes de Barros/Tucuruvi


