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

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

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.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

www.moradadospassaros.com
(11) 3637-9084 | (11) 97106-0189

Casa de repouso 
para idosos

Rua Carlos Gomes, 147 - Tucuruvi

Enfermagem 24h | Monitoramento
Fisioterapia | Refeições Caseiras

Atividades todos os dias da semana
Venha nos visitar e surpreenda-se!

Parque da Juventude: usuários relatam 
problemas com manutenção e segurança

Inaugurado em 2003, o Par
que da Juventude tem 240 mil 
m² de área verde e mudou dras
ticamente a paisagem local. 
Antes dele, o local abrigou por 
46 anos a Casa de Detenção, 
fonte de muitas fugas, rebeliões 
e situações dramáticas.

Sua desativação e trans
formação em um grande par
que público, contando com a 
Biblioteca de São Paulo e uma 
unidade da ETEC reverteu esse 
espaço em prol da população e 
da juventude. Apesar disso, o 
parque ainda não é totalmente 
integrado à região. Entre seus 
frequentadores, há periodica
mente reclamações quanto à 
manutenção da área verde, lim
peza e até segurança, tendo em 
vista sua grande extensão.

“Há tempos não visitava o 
Parque da Juventude, que teria 
tudo para ser o Cartão Postal da 
Zona Norte, qual não foi minha 
surpresa, ver o local belo pela 
sua natureza, literalmente su
cateado, com calçadas mal tra
tadas, lixo por todos os cantos, 
pessoas dormindo no que restou 
dos bancos, banheiros imun
dos e sem portas internas, mato 

alto, bebedouros quebrados e 
quadras desportivas abando
nadas”, relatou o leitor Milton 
Mattani.

Na última semana, nos
sa equipe esteve no local e pôde 
constatar a presença de muitos 
pontos com mato alto e lixo, além 
dos equipamentos esportivos da
nificados. Porém, na entrada do 
parque uma equipe realizava o 
corte do mato, assim como nas 
quadras estava sendo realizado 
um trabalho de pintura.

Nossa redação entrou em 
contato com a Secretaria Es
tadual de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, responsável pelo 
Parque da Juventude para ob
ter mais informações sobre a 
manutenção e segurança desse 
espaço público. 

Em nota, a assessoria de im
prensa da SVA informou que, 
através da Coordenadoria de 
Parques e Parcerias (CPP), os 
serviços de limpeza são reali
zados diariamente e a manu
tenção das áreas verdes aconte
ce mensalmente, acrescentando 
que devido ao período de chuvas 
a vegetação cresce mais rapi
damente. “Estes serviços, bem 

como os de vigilância patrimo
nial e de monitoria ambiental, 
são realizados por meio de con
tratos contínuos. Ainda conta 
com o apoio da Polícia Militar, 
que executa diariamente poli
ciamento ostensivo motorizado 
de bicicletas, motos e/ou cava
los”, informa a nota. 

Quanto à presença de pesso
as em situação de rua, destaca
se a proximidade do parque com 
os serviços de acolhida da pre
feitura, assim como da Avenida 
Cruzeiro do Sul, um dos lo
cais na cidade de São Paulo que 
concentra o grande número de 
desabrigados.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Assistência e De
senvolvimento Social foram rea
lizadas 42 abordagens no entor
no do Parque da Juventude que 
resultaram em encaminhamen
tos para o Centro de Convivência 
de Santana. Nas proximidades do 
parque há dois centros de acolhi
da 24 horas que oferecem 358 va
gas. Porém, o encaminhamento 
para esses serviços depende do 
trabalho de abordagem e conven
cimento em aceitarem o atendi
mento nesses espaços.
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Quadras poliesportivas receberam serviços de pintura na última semana, 
mas equipamentos como cestas de basquete estão danificadas

O mato alto em vários pontos do parque, passa a sensação de insegurança e falta de manutenção adequada

Triider: “Uber”dos 
serviços domésticos 
chega a São Paulo

A startup Triider acaba de 
chegar a São Paulo. O app que 
conecta clientes a prestadores de 
serviços domésticos de diversas 
áreas já está habilitado para os 
paulistanos. São Paulo é a quar
ta cidade da rota de expansão 
nacional do Triider. A platafor
ma, que teve o início de sua his
tória em abril de 2016, em Porto 
Alegre (RS), passou a operar tam
bém em Curitiba, Belo Horizonte 
e Brasília em 2019. Agora, em 
2020, chega a São Paulo, aten
dendo as regiões: Pi nhei
ros, Jardins, Consolação, Bela 
Vista, Itaim Bibi, Vila Olím pia, 
Vila Nova Conceição, Vila Ube
rabinha, Moema, India nópo lis, 
Vila Mariana, Paraíso e Mooca.

O Triider funciona como 
uma espécie de rede social para 
fazer orçamentos, negociar e fe
char o serviço. O aplicativo co
necta clientes a prestadores de 
serviços domésticos, transfor
mando o processo de contrata
ção em algo totalmente digital 
 do pedido de orçamentos até 
o pagamento depois da realiza
ção do serviço. Tudo é feito pelo 
aplicativo no celular.

Nesses pouco mais de três 
anos de atuação, o Triider já 
contabilizou mais de 30 mil con
tratações intermediadas, mo
vimentando mais de R$ 5 mi
lhões. A plataforma oferece 50 
tipos de serviços, divididos em 8 
grupos: limpeza, arcondiciona
do, elétricos, hidráulicos, refor
ma, montagem de móveis, fretes 
e assistência técnica, somando, 
ao todo, mais de 600 profissio
nais cadastrados.

Segundo Juliano Murlick, 
CEO e cofundador do Triider, 
o diferencial do app é a preocu
pação em garantir a experiência 
e a segurança de quem contrata 
os serviços. Para isso, a startup 
checa os antecedentes criminais 
dos trabalhadores, as referên
cias profissionais, realiza trei
namento presencial e faz o ca
dastro completo do profissional 
com RG, CPF e comprovante de 
residência.

“Com muito estudo de mer
cado e atendendo solicitações 
dos nossos usuários, consegui
mos chegar a uma ferramenta 
extremamente segura, prática, 
ágil e que oferece serviços de ex
celência. E são essas caracterís
ticas que levaremos para todo o 
país”, destaca Murlick.

Como funciona?

Para o cliente, é preciso, 
após baixar o aplicativo, sele
cionar o serviço desejado e reali
zar um cadastro. Na sequência, 
a plataforma disponibiliza aos 
prestadores de serviço qual é o 
trabalho buscado, que respon
dem com orçamentos. Os va
lores ficam visíveis ao usuário, 
que pode escolher conforme o 
preço, avaliação de serviços an
teriores, entre outros critérios. 

É possível contratar o serviço 
via chat no ato.

Os pagamentos são feitos 
com cartão de crédito por meio 
da plataforma, assim como acon
tece no Uber ou no Airbnb, com 
possibilidade de parcelamento 
em até seis vezes sem juros. A 
empresa já concluiu 30 mil ser
viços com 95% dos atendimen
tos avaliados com 5 estrelas. Os 
clientes, desde que mantenham 
relação com o fornecedor, estri
tamente via plataforma, contam 
com garantia de até R$ 5 mil 
para negligências. Além de toda 
garantia via Triider, os serviços 
oferecidos podem ser parcelados 
no cartão de crédito.

O app Triider está disponí
vel para sistema Android e IOS.

Quanto ganha um 
profissional?

A média de ganhos dos pro
fissionais vinculados ao Triider 
é de R$ 3 mil  mas há relatos 
de prestadores que conseguem 
ganhos de até R$ 8 mil ao mês. 
“Esse faturamento vai depen
der do mês, da disponibilidade 
do profissional e de outras va
riáveis. Nós conseguimos criar 
um fluxo positivo, tanto para o 
cliente, quanto para os profis
sionais”, explica Murlick.
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Receita espera receber 32 milhões
de declarações de Imposto de Renda

A Receita Federal  espera re
ceber 32 milhões de declarações 
do Imposto de Renda este ano,  
volume 5% maior que no ano 
passado. A média de declarações 
entregues é de 34 mil por hora. 
O prazo para o envio segue até 
às 23h59 do dia 30 de abril. O 
sistema da Receita Federal para 
receber as declarações funciona 
20 horas por dia , ficando indis
ponível entre 1 hora e 5 horas 
da manhã.

O contribuinte que não fizer 
a declaração ou entregála após 
esse prazo, está sujeito à multa 
de R$ 165,74. O valor máximo 
será correspondente a 20% do 
imposto devido.

A vantagem para os contri
buintes que enviarem a decla
ração no início do prazo, sem 
erros, omissões ou inconsis
tências, é a perspectiva de re
ceberem antes as restituições. 
Idosos, portadores de doen
ça grave e deficientes físicos ou 
mentais têm prioridade.

Devem declarar o IR as pes
soas nas seguintes condições:

•Quem recebeu rendimentos 

tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2019; 
•Contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, nãotribu
táveis ou tributados exclusiva
mente na fonte, cuja soma te
nha sido superior a R$ 40 mil 
em 2019;
•Quem obteve, em qualquer 
mês de 2019, ganho de capital 
na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
•Pessoas que tiveram, em 2019, 
receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 em atividade 
rural;
•Quem possuía, até 31 de de
zembro de 2019, bens ou direi
tos, inclusive terra nua, de va
lor total superior a R$ 300 mil;
•Quem passou à condição de re
sidente no Brasil em qualquer 
mês do ano passado e nessa con
dição encontravase em 31 de 
dezembro de 2019;
•Optantes pela isenção do im
posto incidente em valor obti
do na venda de imóveis residen
ciais cujo produto da venda seja 

aplicado na aquisição de imó
veis residenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias, con
tado da celebração do contrato 
de venda.

Principais mudanças 
em relação a 2019

Uma das mudanças na decla
ração do IR é que a dedução dos 
gastos dos empregadores com a 
previdência dos empregados do
mésticos não será permitida. 

Neste ano, as restituições 
serão pagas em cinco lotes e não 
mais em sete. O primeiro lote da 
restituição do IR será liberado 
em maio. Os outros quatro lotes 
de restituições neste ano, serão 
pagos em junho, julho, agosto e 
setembro.

A Receita informou que, a 
partir deste ano, as doações a 
fundos de idosos, feitas direta
mente na declaração do IR, nes
te ano também podem ser dedu
zidas no Imposto de Renda até o 
limite de 3% do imposto devido. 
Também, ao limite global de 6% 
para todas as deduções (incluin
do doações a outros fundos).

Acupuntura para emagrecer e reduzir medidas corporais
Informe Publicitário  

A obesidade é definida relativa
mente como aumento do per

centual de gordura corporal, podendo 
ser causada por doença hormonal ou 
por fatores alimentares. Como regra, 
a obesidade desencadeia uma desar
monia da estética corporal e em di
versos casos até um quadro de debi
lidade da saúde  o que é mais grave.

Sobre o aspecto da estética, há 
um desarranjo corporal grave, onde 
a mulher perde sua silueta, dando 
lugar às “gordurinhas” e “pneuzi
nhos”, tão indesejáveis, onde  aque
la roupa que tanto você gosta não ser
ve mais.

A ansiedade está entre os fatores 
emocionais mais comuns da vida mo
derna. As mulheres assumiram res
ponsabilidades financeiras e no tra
balho fora de casa, sem deixar de 
cuidar desta, o que por vezes desen
cadeiam uma compulsão alimentar, 
especialmente por doces e alimentos 
gordurosos. Onde sob o aspecto da 
medicina oriental, leva à um distúr
bio energético do baço, dificultando o 
transporte de elementos fundamen
tais do organismo  promovendo uma 
estagnação.

As causas do ganho de peso são 
muitas, exemplo: alimentos muito ca
lóricos, sedentarismo e estresse. O ex
cesso de alimentação, trabalho, preo
cupação, ingestão de gordura, açúcar, 

laticínios, alimentos crus, pobres em 
proteínas ou em horários irregulares, 
causa desequilíbrio do BaçoPâncreas 
e gera Umidade que se manifesta no 
corpo como inchaço, gordura localiza
da, má digestão e cansaço.

Todo esse desequilíbrio irá ge
rar muita insatisfação, frustração, 
depressão e o que é muito comum a 
“culpa”. Comemos muitas calorias e 
de forma errada, com pouco tempo 
para fazer uma dieta equilibrada.

O tratamento

Segundo dr. Rinaldi, o tratamen
to será feito com pequenas agulhas 
na região onde há concentração de 
gordura localizada, onde haverá a eli
minação das toxinas e o excesso de lí
quidos, estimulando o organismo a 
equilibrar o sistema. Colocamos pon
tos para inibir a fome e diminuir a 
ansiedade que leva a comer. Podemos 
utilizar o tratamento a LASER, e re
médios naturais e fitoterápicos para 
equilibrar o organismo.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105  
Consultorio IV: Rua Lituania,  127 - 

Mooca - Telefone: 2268-3941
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com
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