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ÚLTIMAS - Um levantamento da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) revela que, no último mês de novembro, em cada dez 
brasileiros que tentaram fazer uma compra a prazo, dois (21%) 
tiveram o pedido negado pelo credor. As principais razões da 
negativa foram o fato de o consumidor estar com nome inscrito 
em cadastros de devedores (31%) e a falta de comprovação de 
renda para realizar a compra (17%). Há ainda 15% que não 
conseguiram parcelar por renda insuficiente e outros 15% que 
já haviam excedido o seu limite de crédito com outras aquisições. 
Já 19% não souberam a razão do pedido não ter sido atendido.

ÚLTIMAS -  Embora a situação da economia brasileira tenha 
se mostrado mais sólida no último trimestre do ano passado, três 
em cada 10 brasileiros (28%) deram adeus a 2019 no vermelho, 
segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). Ainda assim, o cenário é positivo em comparação com 
o ano anterior: em março de 2018, a taxa de consumidores que não 
conseguiram pagar todas as contas chegou a 41%. Em 2019, 40% 
dos consumidores conseguiram ficar no zero a zero, ou seja, tiveram 
dinheiro apenas para pagar as contas, sem sobras, e apenas 18% 
ficaram no azul. Mais da metade viraram o ano no vermelho (51%).

Sesc Santana apresenta show da “Drik 
Barbosa” e Oficina chamada “Antilugar”

No dia 7 de março, sábado, 
das 14 às 15h30, será exibido 
no Sesc Santana o filme infan-
til “Moana: Um mar de aventu-
ras”. Livre. Grátis.

No dia 7 de março, às 19 ho-
ras o Sesc Santana apresentará 
o show “Bruna Mendez -  Corpo 
Possível” dentro do projeto 
Mulher-Orquestra: Show de 
uma mulher só. O projeto tem 
como ponto de partida o concei-
to de Homem-Orquestra - músi-
co que se apresenta sozinho e se 
responsabiliza por todos os ins-
trumentos presentes -, a Mostra 
traz a produção de mulheres 
que se enquadram numa no-
ção similar de independência e 
polivalência em palco. A ideia é 
não meramente apresentar um 
paralelo da produção feminina 
nesse tipo de performance, mas 
destacar a força presente na 
apresentação solo de uma mu-
lher que, aqui, se expõe ao olhar 
externo desacompanhada e, ain-
da assim, completa. Evento gra-
tuito e livre.

No final de semana do dia 7 
e 8 de março, às 21 horas no sá-
bado e às 18 horas no domingo, 
o Sesc Santana apresentará o 
show da “Drik Barbosa”. A rap-
per paulista compartilha o re-
sultado de seu primeiro álbum 
nos palcos. O show traz as nu-
ances do trabalho, que em al-
guns momentos soa mais papo
-reto - na perspectiva de uma 
mulher negra e de todas as bar-
reiras e padrões que ela tem de 
enfrentar e resistir. No reper-
tório, há espaço também para 

canções que traduzem a leveza, 
a alegria e as emoções que ser-
vem de combustível para ela. 
Não recomendado para meno-
res de 12 anos. Ingressos: R$ 
30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia), 
R$ 9,00 (credencial plena). 

Nos dias 7 a 15 de março, 
nos finais de semana, às 15 ho-
ras, o Sesc Santana apresentará 
uma performance andante so-
bre o tema “Para onde vai esse 
copinho?”. Bate-Papo sobre co-
leta seletiva e reciclagem, rea-
lizadas pelas cooperativas, que 
geram empregos e renda para 
centenas de famílias de traba-
lhadores. Com equipe da Cooper 
Glicério. Grátis. Livre.

Dos dias 10 de março a 14 
de abril, terça, às 19 horas, o 
Sesc Santana apresentará uma 

Oficina Tecnológica “Introdução 
ao Arduino”. Atividade é uma in-
trodução ao movimento maker 
de aprendizagem colaborati-
va onde os participantes pode-
rão desenvolver projetos eletrô-
nicos (acionamento de LEDs, 
sensores e motores) baseados 
em uma plataforma de hardwa-
re livre (Arduino) e software li-
vre (IDE Arduino). Espaço de 
Tecnologias e Artes. A partir de 
12 anos. Ingressos: R$ 20,00 (in-
teira), R$ 10,00 (meia), R$ 6,00 
(credencial plena).

Dos dias 12 de março a 2 
de abril, quintas, às 19 ho-
ras, o Sesc Santana apresenta-
rá uma Oficina “Antilugar”. A 
oficina busca um elo entre os 
participantes através da me-
mória, das referências visuais, 
como fotografias e outras visu-
alidades. Usando a Abordagem 
Triangular, há a leitura coleti-
va de imagens e contextos das 
vivências de cada um, reconhe-
cendo a importância do estudo 
da paisagem referente às trans-
formações urbanas que ocor-
rem diariamente. Não recomen-
dado para menores de 14 anos. 
Inscrições gratuitas no dia. 

Dos dias 14 de março a 4 de 
abril, sábados, às 10h30, o Sesc 
Santana apresentará uma ofici-
na sobre “Arte têxtil e feminis-
mo”. A oficina propõe convergir 
feminismo e criação têxtil como 
forma de reflexão e discussão 
sobre sociedade, arte e gênero. 
Explorando as relações entre 
identidade e vestuário como re-
ferência nas histórias indivi-
duais, a plataforma de interven-
ção criativa se debruça sobre as 
roupas significativas de cada 
participante, criando um espa-
ço de partilha para aprendiza-
dos e vivências. A partir de 14 
anos. Grátis.

Até o dia 17 de março, será 
exibido no Sesc Santana Mostra 
“Quando a Vida Acontece: 
Mumblecore e o Novo Cinema 
Independente”. Um estudo do 
movimento Mumblecore, um 
dos pilares do cinema indie con-
temporâneo, de suas raízes até 
o seu estado atual.  As sessões 
acontecem todas as terças-fei-
ras, às 20 horas e a primeira 
será o filme “Frances Ha”. 10/3 
- Frances Ha (Noah Baumbach, 
2012); 17/3 - Lady Bird: A hora 
de voar (Greta Gerwig, 2018).
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A rapper paulista compartilha 
o resultado de seu 

primeiro álbum nos palcos

A Oficina “Antilugar” busca um elo entre os participantes através  
da memória e é ministrada pelos Terroristas Del Amor

Música Vocal da Zona Norte
Todas as terças-feiras, das 20 

às 22 horas, na Paróquia Santa 
Cruz, Esquina da Rua Carioba 
com a Avenida Parada Pinto (al-
tura do nº 3.700), e as quartas-
feiras, das 9 às 10h30, no Polo 
Ecocultural Pedra Branca na 
Avenida Santa Inês nº 3.321, 
acontece o ECOART - Música 
Vocal da Zona Norte. Venha 
participar desses momentos de 
aprendizado, de sociabilização e 
de qualidade de vida.

Respirando e se expressan-
do muito melhor. Para mais in-
formações: Regente: Lydia de 
Godau Whatsapp: (11) 99941-
4837 / Facebook “ECOART”.
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Música Vocal da Zona Norte

Imposto de Renda 2020: organização é aliada 
do contribuinte para não cair na malha fina

Com a liberação do pro-
grama gerador do Imposto de 
Renda 2020, teve início na últi-
ma segunda-feira (2), o período 
para a entrega das declarações 
do IR referente ao ano-ba-
se 2019. E na hora de acertar 
as contas com o “leão”, muitos 
contribuintes caem em algumas 
armadilhas por causa da falta 
de organização ou por deixar a 
entrega para a última hora - o 
prazo termina dia 30 de abril.

Neste ano, a Receita Federal 
espera receber cerca de 32 milhões 
de declarações até o final do prazo. 
Para evitar surpresas, separamos 
algumas dicas para facilitar o pre-
enchimento pelos contribuintes:

Você precisa declarar?

É importante lembrar que 
precisa entregar o IR quem se 
enquadra nos quesitos abaixo: 

•Em 2019, recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 e, em relação à ativida-
de rural, obteve receita bruta em 
valor superior a R$ 142.798,50;
•Possui, em 31 de dezembro de 
2019, propriedade de bens ou 
direitos, de valor total superior 
a R$ 300.000,00;
•Recebeu rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte acima 
de  R$ 40.000,00;
•Realizou operações na Bolsa 
de Valores.

Separe os documentos e 
não deixe para última hora

Antes de começar a declara-
ção é preciso separar os docu-
mentos necessários para facili-
tar o envio de informações. Esse 
planejamento facilita o processo 

e ajuda a diminuir divergências 
nos dados:

•Informe dos rendimentos do 
ano de 2019. Normalmente ofe-
recida pelo empregador, tam-
bém contém dados como con-
tribuições ao INSS, Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF);
•Informe de rendimentos da 
instituição financeira com a 
qual opera;
•Informe de rendimentos de 
corretoras;
•Comprovantes de rendimento 
ou pagamento de aluguéis;
•Número do CPF dos depen - 
dentes;
•Comprovantes de despesas 
médicas, odontológicas e esco-
lares do contribuinte e dos 
de pendentes;
•Doações a instituições com de-
duções legais;
•Comprovantes de contribui-
ções de Previdência Privada na 
modalidade Programa Gerador 
de Benefício Livre (PGBL).

Aproveite o dinheiro extra 
para investir

Em 2020, a Receita Federal 
informou que reduziu o nú-
meros de lotes de restituição 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física, de sete para cinco e que 
irá antecipar o pagamento das 
restituições. O primeiro lote 
está programado para o dia 29 
de maio e o último previsto para 
30 de setembro.
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A declaração do Imposto de Renda deve ser entregue até o dia 30 de abril

Buracos e pontos viciados de lixo permanecem 
sem providências por semanas em diferentes bairros

Serviços de zeladoria como tapa 
buracos e limpeza das ruas, estão 
entre as demandas mais frequentes 
de diferentes bairros. Alguns deles, 
foram destacados em matérias an-
teriores na AGZN, mas permane-
cem sem reparos. Um exemplo está 
na Rua Leite de Moraes, próximo à 
sua esquina com a Avenida Cruzeiro 
do Sul. Nas edições de 28/11 do ano 
passado e 14/2 último, mostramos 
os buracos que só aumentam junto 
ao ponto de ônibus. Quem aguarda 
o transporte coletivo ali, sempre re-
clama do mau cheiro da água para-
da e da probabilidade de se molhar 
quando os ônibus passam.

Na ocasião, tanto a Sabesp 
quanto a Subprefeitura Santa na/
Tucuruvi foram questionadas e, 
embora as vistorias não tenham 
indicado problemas nas galerias 
de esgoto ou águas pluviais, usu-
ários continuam relatando mau 
cheiro da água que ali se acumula 

e o problema se agravou com as 
fortes chuvas do último mês.

Ainda na publicação de 14/2, 
mostramos outro buraco que cha-
ma a atenção na Rua Alfredo Pujol, 
altura do nº 1.650 também próxi-
mo ao ponto de ônibus. A situa-
ção ficou ainda pior nas últimas se-
manas e se repete na altura do nº 
1.844 da mesma rua. Outro proble-
ma de zeladoria são os constantes 
pontos viciados de acúmulo de lixo. 
No Parque Peruche, onde esse pro-
blema é frequente, o volume de en-
tulho acumulado na esquina das 
ruas Gabriel Coveli e Francisco 
Diogo impressiona. Próximo dali, 
na esquina das ruas Anísio Moreira 
e Ignácio Proença e Gouveia, o pro-
blema se repete. A preocupação dos 
moradores é de que, além da demo-
ra na resolução de situações como 
essas, as consequências sejam pio-
res com o período de chuvas, que 
ainda não terminou.
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Buracos próximos à ponto de ônibus na Rua Leite de Moraes
permanecem sem reparos há meses

Rua Alfredo Pujol, número 1.844, buracos na 
pista continuam aumentando

Ponto viciado de lixo na esquina das ruas Gabriel Coveli 
e Francisco Diogo

Esquina das ruas Anísio Moreira e Ignácio Proença e Gouveia 
também apresenta acúmulo de lixo

Rua Alfredo Pujol, altura do número 1.650, 
buraco aumenta e exige mais cuidado dos motoristas


