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“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”
www.adj.org.br

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

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

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

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

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

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

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.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

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

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

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

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios
CRM: 35.217

CRM: 52.025

  3666-8068

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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Um bom jornal 
é você quem faz!

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

www.solarprimavera.com.br
  2987-8650

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

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 50.799

Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.reflexologia.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

Imposto de Renda - 
declaração de veículo tem 

novidades, saiba o que fazer

Quem é obrigado a decla-
rar Imposto de Renda Pessoa 
Física e possui veículos moto-
rizados deve ficar atento para 
não esquecer de informar estes 
valores. Para não ter problema 
com estes dados, basta acessar 
a ficha “Bens e Direitos” do for-
mulário e escolher o código “21 
- Veículo automotor terrestre”. 
No campo “Discriminação”, o 
contribuinte deverá informar 
marca, modelo, ano de fabri-
cação, placa ou registro, data e 
forma de aquisição do carro.

“Neste ano, em relação a 
declaração de veículos, o con-
tribuinte poderá incluir infor-
mações complementares, com 
número do RENAVAM e/ou re-
gistro no correspondente ór-
gão fiscalizador. Contudo, ain-
da não é obrigatório, mas já é 
interessante inserir no espaço 
determinado, pois a partir dos 
próximos anos será”, explica 
o diretor executivo da Confirp 
Consultoria Contábil, Richard 
Domingos, que explica que essa 
é uma forma da Receita cruzar 
melhor as informações.

Tirando essa questão, o ca-
minho é o mesmo dos outros 
anos, assim, se o veículo ti-
ver sido adquirido em 2018, 
deixe o campo “Situação em 
31/12/2017” em branco, preen-
chendo apenas o espaço referen-
te ao ano de 2018. Do contrário, 
o contribuinte deve repetir a in-
formação declarada no ano an-
terior. “Este item diz respeito 
ao custo de aquisição do carro, 
e é importante frisar que o va-
lor não muda com o passar do 
tempo”, complementa o diretor 
da Confirp.

É importante frisar que dian-
te do provável prejuízo na venda 
do veículo, a Receita não tributa-
rá o antigo proprietário do auto-
móvel, mas registrará que ele se 
desfez do bem. Se o veículo não 
faz mais parte do patrimônio do 
declarante, o caminho é deixar o 
item “Situa ção em 31/12/2018” 
em branco, informando a venda 
no campo “Discriminação”, es-
pecificando inclusive o CNPJ ou 
CPF do comprador.

“Em caso de financiamen-
to o correto é lançar os valores 
que foram efetivamente pagos 
como valor do carro no exercí-
cio de 2018, somados os valo-
res pagos em anos anteriores. 

O contribuinte não precisa-
rá informar nenhum valor em 
“Dívidas e Ônus Reais”, mas 
apenas lançar o desembolso to-
tal, entre entrada e presta-
ções, no campo “Situação em 
31/12/2018”, detalhando no 
campo “Discriminação” que o 
veículo foi comprado com fi-
nanciamento”, explica o diretor 
da Confirp. Ainda segundo ele, 
não devem ser lançados na ficha 
em “Dívidas e Ônus em Reais” 
o saldo das dívidas referente a 
aquisições de bens em presta-
ções ou financiados, nas quais 
o bem é dado como garantia do 
pagamento, tais como alienação 
do carro ao banco, financiamen-
to de imóveis ou consórcio.

No caso de consórcio, o cami-
nho certo é declarar todo o gasto 
com o consórcio feito no ano em 
“Bens e Direitos”, com o código 
“95 - Consórcio não contempla-
do”. “No ano em for premiado 
com o carro, você deixa em bran-
co o campo da situação no ano do 
exercício, e abre um item novo 
sob o código “21 - Veículo auto-
motor terrestre””, explica o di-
retor da Confirp Contabilidade. 
Um erro muito comum é lançar 
o consórcio como dívida e depois 
o carro como bem.

Cerca de 232 mil empresas foram abertas 
em São Paulo no primeiro trimestre de 2019

Somente no primeiro tri-
mestre deste ano, foi registra-
da a abertura de mais de 722 
mil empresas no País, de acor-
do com os dados levantados pelo 
Empresômetro, empresa especia-
lista em inteligência de mercado. 

Para o diretor do Empresô-
metro, Otávio Amaral, “esses 
dados revelam que o empreen-
dedor está saindo da informali-
dade, embora ainda seja um pro-
cesso, algumas vezes, um tanto 
burocrático, é facilitado pelo 
MEI e pelo Simples Nacional, 
por exemplo”.

No mês de março foram 
abertas 75.442 novas empresas 
no estado de São Paulo, em que 
a motivação principal é o alto 
índice de desemprego, facilida-
de em prestação de serviços, a 
nova lei da terceirização (Lei Nº 
13.429/2017) e a busca por uma 
renda maior.

“A prestação de serviços é 
uma tendência, não há grandes 
custos com aquisição de bens e 
insumos, e é simples para se ini-
ciar uma empresa. Grande par-
te desses novos negócios são re-
lacionados a cabeleireiros, obras 

em alvenaria, serviços de en-
trega e venda de roupas”, diz 
Amaral.

Mesmo um país grande 
como o Brasil, com tantas nu-
ances, hábitos e regionalismos, 
as atividades que mais crescem 
seguem um padrão. Venda de 
roupas, beleza, obras e trans-
portes sempre estão entre as 
principais atividades em que 
há maior número de empresas 
abertas. Veja abaixo o ranking 
de quantidade de empresas 
abertas no estado de São Paulo 
no mês de março.

 Janeiro Fevereiro Março Totais
São Paulo ......................79.176 ........................ 77.700 ......................75.442 .................... 232.318

Artista Celelê dará início a campanha 
em favor de uma entidade africana

Neste mês a artista e musico-
terapeuta Celise Melo, a Celelê, 
dará início à Campanha “Celelê-
África” com o objetivo de aju-
dar crianças e jovens carentes 
do Centro de Acolhimento “Não 
Há Órfãos de Deus”, criado pela 
angolana Albertina Capitango 
em Luanda-Angola. 

Neste sábado dia (13) o Show 
Especial “Canções e Histórias” 
com Celelê e seus Personagens 
marcará a abertura oficial da 
Campanha, na sala Mirian 
Muniz do Teatro Ruth Escobar, 
em São Paulo, e contará com a 
participação especial da aluna 
Daniella Lamim (Down). Nesse 
evento, a fim de arrecadar re-
cursos para a campanha, esta-
rão à venda CDs, livros e DVDs 
educativos da Celelê, com pre-
ços promocionais.

No domingo, dia 14 de abril, 

será apresentado o Programa de 
Rádio “Arte e Inclusão” Espe-
cial Reabilitação Campanha 

Celelê-África, na Rádio Trianon, 
com reprise dia 28: www.radio 
trianon.com.br

Foto: Patrícia Chammas

Celelê dará início à Campanha “Celelê-África”

Prefeitura anuncia mais investimento
para serviços de zeladoria na cidade

A Prefeitura de São Paulo 
anunciou no último dia 8/4 seu 
plano de metas para o biênio 
2019/2020, no qual o principal 
foco deve ser a intensificação 
dos investimentos nos serviços 
de zeladoria. Entre as reclama-
ções dos munícipes, o grande 
número de buracos aparece en-
tre as principais demandas em 
todas as regiões da cidade. 

Inicialmente, a Prefeitura 
promete alcançar em 40 dias 
a meta de fechar 38 mil bura-
cos nas vias da cidade, zeran-
do a demanda registrada pelo 
156. Porém até 2020, a pers-
pectiva é alcançar a audaciosa 
meta de consertar 540 mil bura-
cos, além dos demais serviços de 

zeladoria. Para isso, o municí-
pio irá destinar o investimento 
de R$ 5,1 bilhões, o que corres-
ponde a 1/3 do orçamento total 
que é de R$ 15 bilhões.

Além dos serviços de tapa- 
buracos, o secretário mu-
nicipal das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi afirmou 
que “serão feitos serviços de 
capinação, limpeza, pintura 
de guia, varrição, poda de ár-
vore, limpeza mecanizada de 
córrego, limpeza de galeria, 
alinhamento de poço de visita, 
trocas de tampas de bueiro e 
as demais ações de zeladoria, 
como a operação tapa-bura-
co”, declara. Para atingir a 
meta anunciada com relação 

ao serviço de tapa-buracos, 
Modonezi afirmou que a lici-
tação de três usinas de asfal-
to permitirá o atendimento de 
toda a demanda. 

Além do foco em zelado-
ria, a prefeitura promete alcan-
çar até 2020 a abertura de mais 
35 mil vagas em creches, reto-
mada das obras de 12 Centros 
de Educação Unificados, en-
trega de 12 Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) e 2 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). Para o segundo se-
mestre, está prevista a inau-
guração parcial do Hospital 
da Cachoeirinha, com o início 
do funcionamento do Pronto 
Socorro e da Rede Hora Certa.
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Buraco na Rua Daniel Coveli altura do número 955, Parque Peruche

Rua Zilda, na Casa Verde, tem vários buracos na pista


