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Em 2020, São Paulo realiza 
maior carnaval de sua história

A cidade de São Paulo reali-
zará, em 2020, o maior carnaval 
da sua história e um dos mais 
importantes do Brasil. Serão 
678 desfiles aprovados e auto-
rizados pela Prefeitura, 38,5% 
a mais do que no ano passado, 
quando ocorreram 490 desfiles. 
Eles estarão distribuídos em 468 
pontos da cidade e devem atrair 
15 milhões de pessoas em 2020. 
No Sambódromo do Anhembi, 
as escolas de samba paulistanas 
realizarão um dos maiores e 
principais desfiles carnavalescos 
do Brasil.

Durante todo o carnaval, a 
Secretaria Municipal de Mobili-
dade e Transportes (SMT) terá 
um esquema especial de trans-
porte público para a população. 
A Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) realizará bloqueio 
de ruas, desvios e monitora-
mento para garantir a fluidez do 
trânsito, circulação de veículos, 
acesso de moradores e foliões. 
A SPTrans, a partir dos bloqueios 
da CET, faz os desvios de itinerá-

rios de ônibus.
Durante todo o período da 

festa, haverá quatro drones em 
apoio aos órgãos de segurança 
pública na visualização de possí-
veis conflitos, deslocamento do 
efetivo e auxílio à CET.  

Os Anjos do Carnaval fazem 
parte de uma parceria com o 
Catraca Livre. São voluntários 
capacitados para abordar foliões 
trazendo a pauta do assédio no 
carnaval. Eles estarão nas ten-

das de acolhimentos, que serão 
instaladas ao lado dos postos 
médicos. Através deles  a Pre-
feitura distribuirá 5 mil pulseiras 
de identificação para os pais 
ou responsáveis colocarem nos 
pulsos de suas crianças e evitem 
desaparecimentos. 

O Ônibus Lilás da Coorde-
nação de Políticas Públicas para 
Mulheres vai estar no Centro 
durante todo o carnaval. Será 
garantida a distribuição de pre-

servativos masculinos e femi-
ninos. O ônibus ficará na Praça 
do Patriarca, entre os dias 22 e 
25 de fevereiro. No ônibus, uma 
psicóloga e uma assistente social 
receberão denúncias de assédio 
e violência contra as mulheres, 
durante os desfiles dos blocos. 
A Guarda Civil Metropolitana 
(GCM), estará presente dando 
apoio e fazendo a segurança 
do Ônibus Lilás durante os dias 
de festa.EMail: aseuropeias2@gmail.com

DE SEGUNDA A SEXTA NO ALMOÇO - Das 11h30 as 14h30
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O prédio situado na Rua dos 
Campineiros 548, onde funcio-
nava a empresa Wil Comércio 
de Ferro Ltda está abandonado. 

A falta de manutenção há 
mais de 20 anos está evidente 
no seu telhado que está todo 
danificado, repleto de telhas 
quebradas e podres. 

Com as fortes chuvas que a 
cidade vem enfrentando torna-
-se um motivo de preocupação 
para os moradores e comercian-
tes no seu entorno. 

Prédio abandonado traz 
riscos à saúde na região

O acúmulo de água parada 
traz o perigo do surgimento de 
larvas de mosquitos que podem 
provocar doenças como a den-
gue ou zika vírus. Além disso há 
a infestação de ratos e baratas 
atraídos pelo mau cheiro. 

A comunidade pede pro-
vidências urgentes dos órgãos 
públicos, especialmente da pre-
feitura para que faça uma inspe-
ção e que o proprietário ou seus 
inventariantes para estes sejam 
co municados. 

O Shopping Anália Franco 
começou o ano com uma grande 
novidade: foi iniciada a revitaliza-
ção de sua entrada para que se 
torne um novo espaço de lazer.

  O projeto consiste em um 
espaço de convivência, prin-
cipalmente para famílias com 
crianças e pets. O objetivo desse 
novo espaço é promover mais 
uma forma de entretenimento 
para os clientes do empreendi-
mento, que poderão se divertir 
com segurança em um ambiente 
moderno e com muito verde.

 “A ideia é criar mais motivos 
para as pessoas virem, ficarem e 

Shopping Anália Franco 
inicia projeto para 
revitalizar sua entrada

se relacionarem com o shopping. 
Que as pessoas se sintam bem 
por aqui e que as experiências 
vividas no Shopping Anália Fran-
co fiquem para sempre em suas 
memórias” comentou Fabíola 
Soares, superintendente do mall.

 A Pracinha do Anália tem 
previsão de inauguração em 120 
dias e contará com brinquedos 
educativos e sensoriais para 
crianças, espaço com areia e 
atividades para os pets, área 
de convívio para momentos em 
família e clima aconchegante, 
para que os clientes se sintam 
no quintal de casa.

O  grande evento realizado 
em 20 de novembro p.p. no 
salão  GOLDEN HOUSE,  Penha, 
zona leste contou com a plateia 
lotada para apreciar o traba-
lho incansável dos voluntários 
da Musicoterapia que são as 
responsáveis pelo sucesso do 
evento.

Musicoterapia, a Instituição 
que vem dedicando ao longo 
dos anos um trabalho voltado às 
crianças, adolescentes, jovens e 
idosos com necessidades espe-
ciais a integra-los à sociedade 
para a inclusão social.

Para isso, a dedicação dos 
voluntários vem representando 
um papel primordial, com a 
dedicação constante, aplicando 
o método Akaboshi (Japão ) que 
tem como objetivo a reabilita-
ção natural e a terapia através 
da musica.

A música, é a principal estra-
tégia para a reabilitação natural, 
estimulando assim um trabalho 

31º Festival Dó Re Mi vibra 
alegria na Zona Leste

CELINA  MITSUDA psicossomático, que auxilia na  
respiração, percepção, preven-
ção, interação, contribuindo 
acima de tudo para a melhor 
qualidade de vida,

Não se avalia as qualidades 
musicais de cada paciente, e sim 
a terapia através da música, atu-
almente aceita em vários países 
. com total adesão .

A ABVM Associação Brasilei-
ra de Voluntários de Musicote-
rapia, entidade cultural voltada 
em prol das  pessoas com ne-
cessidades especiais  tem como 
objetivo trabalhar o potencial 
de cada um, com o objetivo de 
interagir em nossa sociedade, o 
evento é realizado  anualmente, 
com o objetivo de demonstrar 
cada potencial através da Mu-
sica. Graças aos voluntários, a 
atividade é totalmente gratuita. 
Venha conhecer.

Rua Domingos de Moraes, 814   
bl . 1  sala  34 - E mail : abvm_

musicoterapia@ig.com.br. 

Mais de 300 mil estudantes 
podem solicitar CPF em 
escolas da Rede Municipal

Uma parceria da Secre-
taria Municipal de Educação 
de São Paulo com a Receita 
Federal possibilita a emissão 
de cerca de 300 mil Cadas-
tros de Pessoa Física (CPF) 
aos estudantes das escolas 
municipais de São Paulo. 

O serviço é gratuito 
e pode ser solicitado na 
Unidade Escolar em que 
a criança ou adolescente está 
matriculado.

Para solicitar o documento 
é necessário dirigir-se à Unidade 
Escolar, certificar-se de que os 
dados pessoais do estudante e 
de seus familiares diretos (pai e 
mãe) estão corretos e autorizar 
a emissão. Depois de emitido, 
a escola informará às famílias o 
número do CPF.  Com o número 
em mãos, basta acessar o site 
da Receita Federal, imprimir e 
plastificar.

Atualmente, há somente 
dois postos da Receita Federal 
onde é possível solicitar a emis-
são gratuita do CPF, um no centro 
de São Paulo e outro na Zona Sul 
da cidade. Com esta parceria, 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação amplia para cerca de um 
mil os postos de solicitação do 
documento.

Se a criança já possui CPF, 

basta informar a Unidade Esco-
lar para que inclua no Sistema 
Escola On-line. Posteriormente 
o número será enviado para a 
Receita Federal para garantir a 
sua validação.

Este processo é permanente 
e em qualquer momento os pais 
podem comparecer a secretaria 
da Unidade Escolar onde seus 
filhos estudam para a inclusão 
do número já existente ou para 
oficializar a autorização de ge-
ração de CPF na escola. Até o 
momento já há cerca de 26 mil 
novas autorizações que serão 
enviadas a Receita Federal para 
geração de CPF num momento 
próximo.

A parceria já possibilitou 
que mais de 680 mil estudantes 
tivessem seus CPFs validados 
nos Sistema EOL e que 67 mil 
novos CPFs fossem gerados pela 
Receita Federal.

Governo de SP convoca para vacinação 
contra sarampo e febre amarela

facebook.com.br/GazetadaMooca

instagram.com/GazetadaMooca

A Secretaria de Estado da 
Saúde está convocando todos 
os paulistas que ainda não estão 
imunizados contra o sarampo e 
a febre amarela a se vacinarem 
antes do feriado de Carnaval. As 
duas vacinas estão disponíveis na 
rotina dos postos da rede pública 
de saúde. Confira:

Sarampo
O sarampo é transmitido 

por gotículas se disseminam no 
ar. Por isso, os foliões que vão 
aproveitar as festas do feriado 
precisam estar protegidos. O foco 
são os jovens de 5 a 19 anos que 
ainda não receberam as doses da 
tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola). Até 13 de março, 
essa faixa etária pode procurar 
qualquer posto de vacinação 
do Estado. É importante levar a 
carteira de vacinação para que 
um profissional verifique a ne-
cessidade de aplicação.

Além da campanha, o ca-
lendário nacional de vacinação 
prevê a aplicação da tríplice viral 

(sarampo, caxumba e 
rubéola) para crian-
ças com 12 meses, 
seguida de um refor-
ço aos 15 meses. 

Os bebês com 
6 meses devem re-
ceber a chamada 
“dose zero”, que não 
é contabilizada no 
calendário. Todas as 
pessoas com idade inferior a 60 
anos precisam ter duas doses da 
vacinação e, por isso, também 
podem procurar um posto e se 
imunizar. A vacina é contraindi-
cada para bebês com menos de 
6 meses. 

Febre amarela
A vacina contra febre ama-

rela leva dez dias para garantir 
proteção efetiva e é fundamen-
tal para toda a população de 
São Paulo, especialmente para 
pessoas que vão viajar para 
áreas verdes no Carnaval, por 
exemplo.

A vacina contra febre ama-

rela está disponível para pessoas 
a partir de 9 meses. A dose pode 
ser aplica simultaneamente com 
a tríplice viral a partir de 2 anos 
de idade. Em crianças com idade 
inferior, será priorizada a vacina 
contra o sarampo e agendada a 
aplicação contra febre amarela 
para quatro semanas depois.

Devem consultar o médico 
sobre a necessidade da vacina 
contra febre amarela os porta-
dores de HIV positivo, pacientes 
com tratamento quimioterápico 
concluído e transplantados. 

Não há indicação de imuni-
zação para grávidas, mulheres 
amamentando, crianças com até 

6 meses e imunodeprimidos, 
como pacientes em tratamento 
quimioterápico, radioterápico 
ou com corticóides em doses 
elevadas (como por exemplo 
Lúpus e Artrite Reumatoide) e 
alérgicos a ovo.

Coronavírus
O vírus é transmitido a partir 

do contato com gotículas de um 
caso suspeito ou confirmado. 
Conforme regras nacionais e in-
ternacionais, os casos suspeitos 
notificados ficam sob monitora-
mento em São Paulo, em isola-
mento domiciliar ou hospitalar, 
se necessário.

É fundamental procurar o 
serviço de saúde mais próximo 
se a pessoa apresentar sintomas 
como febre, dificuldade para 
respirar, tosse ou coriza, asso-
ciados aos seguintes aspectos 
epidemiológicos: histórico de 
viagem em área com circulação 
do vírus, contato próximo caso 
suspeito ou confirmado labora-
torialmente para coronavírus.
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Há anos, como terapeutas 
holísticas, temos tratado pes-
soas que chegam até nós com 
profundo esgotamento físico 
e mental, como síndrome do 
pânico, insônia, dores no corpo, 
estresse, baixa autoestima, sen-
timentos suicidas, entre outros 
problemas psicossomáticos. 
Estas psicopatias da atualidade 
têm apresentado boas respostas 

Você já se cuidou hoje? Você tem se amado ultimamente?

Corpo e Mente Equilibrados: 
A solucão para uma vida melhor
A VIDA CORRIDA E CHEIA DE ALTOS E BAIXOS NOS IMPEDE DE 
TER CONSCIÊNCIA DO NOSSO DESEQUILÍBRIO ENERGÉTICO.

no tratamento com terapias al-
ternativas. Dentro deste cenário, 
oferecemos a quem nos procura 
técnicas eficazes de tratamento, 
tais como:

- Barras de Access e seus 
processos corporais - Ferramen-
ta de expansão da consciência 
e desbloqueio de traumas e 
crenças limitantes; 

- Harmonização energética 
com cristais – Possibilita o rea-
linhamento energético dos cha-
cras (vórtices de energia), pro-
movendo o equilíbrio e saúde.

- Reiki – Técnica milenar de 
cura, que ajuda a recuperar a 
saúde física, mental, emocional 
e espiritual.

- Cura quântica  – Tratamen-
to que utiliza comandos quân-
ticos para harmonização, cura 
e limpeza dos  corpos sutis, re-
sultando no autoconhecimento.

- Massagem xamânica – 
Técnica canalizada por índios 
americanos, auxilia no desblo-
queio dos chacras purificando o 
corpo das toxinas, eliminando o 
cansaço e desânimo. 

- Massagem terapêutica, 
com reflexologia – Um complexo 
de técnicas chinesas aplicadas 
nos meridianos para desblo-
queio de acúmulo de energias, 
proporcionando bem estar geral.

- Terapia de vidas passadas 
– Utilizada para tratar desblo-
queios de traumas e fobias.

As terapeutas holísticas Marília Mestriner, Orsola Tritta e Eloisa Santana

Agende seu horário 
pelo wattsapp:
MARÍLIA MESTRINER 
94270-0591
instagram: mmterapeuta
* mailiamestriner@gmail.com
 
ORSOLA TRITTA - 99398-1654
Instagran: orsollatr
* orsolatr@gmail.com
 
ELOISA SANTANA - 95395-8557
* elosanterapeuta@gmail.com
 
VISITE NOSSO ESPAÇO:
Rua Orville Derby, 71 - Mooca

“Conexão Congonhas” integra 
aeroporto ao Metrô São Judas

Agora os passageiros que 
embarcam e desembarcam no 
Aeroporto de Congonhas têm 
mais comodidade em suas via-
gens de ônibus. A linha 609J/10 
Aeroporto – Metrô São Judas, 
operada pela MobiBrasil, foi 
reestilizada e passou a ter mais 
viagens, com menor intervalo 
de partidas e mais espaço in-
terno para acomodação de ba-
gagens. O objetivo da Prefeitura 
é aumentar oferta de transporte 
público na ligação entre o aero-
porto e o metrô.

A frota que opera em Con-
gonhas foi substituída e os veí-
culos novos são mais modernos, 
com acessibilidade, internet por 
Wi-Fi, ar-condicionado e espaço 
interno para bagagens. A linha 
passa por avenidas importantes 
como Washington Luiz, Miruna, 
dos Bandeirantes e Jabaquara.

A linha também terá au-

mento de viagens e redução 
nos intervalos, que passará a ser 
de oito minutos durante toda a 
operação, diminuindo o tempo 
de espera nos pontos. Nos dias 
úteis, seu horário de funciona-
mento ganhará uma hora a mais, 
passando a operar até as 23h40.

Os ônibus que operam nes-
te trajeto não terão catraca, 
somente validadores para a 
cobrança da tarifa, que tem o 
valor regular de R$ 4,40, acei-
tando Bilhete Único. Um auxiliar 

de bordo estará no interior do 
ônibus para efetuar a cobrança 
e orientar os passageiros.

Para ajudar os passageiros a 
identificarem os ônibus com des-
tino ao Aeroporto, a frota possui 
comunicação visual diferencia-
da, com a inscrição “Conexão 
Congonhas” e o mapa do trajeto. 
Para utilizar a linha partindo do 
aeroporto, os passageiros devem 
se dirigir ao piso inferior, plata-
forma B, que também conta com 
sinalização especial.

Aprovado tempo máximo para atendimento 
do SAMU e localização das viaturas por GPS

Durante a Sessão Plená-
ria, os vereadores aprovaram, 
em segunda discussão, o PL 
(Projeto de Lei) 569/2017, dos 
vereadores Alessandro Guedes 
e Soninha Francine.

O projeto determina o tem-

po máximo para a assistência do 
SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) na capital 
paulista.

Além do tempo de atendi-
mento, a proposta determina a 
obrigatoriedade do serviço de 

localização em tempo real das 
viaturas por GPS, como acontece 
nos ônibus do transporte público 
municipal.

Tempos, máximo e estimado
De acordo com o texto da 

proposta, as ocorrências de-
verão ser atendidas em até 30 
minutos após a solicitação.

O PL também determina que 
os atendentes da linha telefônica 
do SAMU informem ao solicitan-
te qual o prazo estimado para a 
chegada da ambulância no local 
da ocorrência.

Agora, o projeto segue para 
sanção ou veto do prefeito Bru-
no Covas (PSDB).

Projeto sugere que avaliação de segurança 
de pontes e viadutos seja divulgada

O PL (Projeto de Lei ) 
572/2011, de autoria do vere-
ador Paulo Frange, propõe que 
o relatório de avaliação das 
obras da cidade de São Paulo 
seja disponibilizado no site da 
Prefeitura.

De acordo com a justifi-
cativa do projeto, o objetivo é 
desenvolver mecanismos para 
divulgar as condições estruturais 
de pontes, viadutos, passarelas 
e túneis da capital paulista.

Ainda segundo o texto do 
PL, a intenção é deixar a popula-

ção informada 
sobre possíveis 
riscos de aci-
dentes. 

O  P ro j e -
to de Lei ex-
plica que nos 
últimos anos 
ocorreram in-
cidentes provo-
cados pela falta 
de manutenção 
das estruturas.

O PL foi aprovado em pri-
meiro turno e aguarda ser inclu-

ído na pauta da Sessão Plenária 
para ser apreciado em segunda 
e definitiva votação.

Deputado propõe de isenção em conta de 
água para atingidos por enchentes

O deputado Castello Branco 
entregou na terça-feira, 18/2, 
uma Indicação ao Governo do 
Estado de São Paulo, para re-
alização de estudo por parte 
da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), para concessão de 
isenção ou desconto nas tarifas 
de água e esgoto para os clientes 
que tiveram suas residências 
afetadas pelas enchentes ou ala-

gamentos, desde que o governa-
dor tenha decretado Estado de 
Emergência ou de Calamidade 
Pública.

No domingo, 9/2, a Região 
Metropolitana de São Paulo 
registrou 164 pontos de alaga-
mento. O Corpo de Bombeiros 
contou 1.018 acionamentos 
por enchente, com 182 de-
sabamentos e 206 quedas de 
árvores. Apenas entre as 7h 

e 13h da segunda-feira, 10/2, 
foram registrados 88,7 mm de 
chuva, e nos primeiros dez dias 
do mês 208 mm. O equivalente 
a 96% da média esperada para 
o período, segundo o Centro de 
Gerenciamento de Emergências 
Climáticas (CGE), caracterizando 
como o maior temporal dos últi-
mos 37 anos. Cidades do interior 
também foram castigadas.

A Sabesp atende 371 mu-
nicípios do Estado, sendo res-
ponsável pelo fornecimento de 
água para 27,9 milhões de pes-
soas, além de realizar a coleta 
de esgoto de 22,8 milhões de 
pessoas. Como referência à esta 
indicação, municípios paulistas 
como a capital, São José do Rio 
Preto e Mogi das Cruzes, preve-
em a isenção de IPTU para os 
imóveis afetados por enchentes 
ou desastres naturais.

“Samba com as Mãos” leva acessibilidade 
aos surdos e cegos durante o carnaval

A Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secre-
taria Municipal da Pessoa 
com Deficiência (SMPED), 
realiza neste ano a 5ª edi-
ção do projeto “Samba 
com as Mãos”, que dispo-
nibiliza vídeos com a tra-
dução em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) dos 14 sambas-
-enredos das agremiações que 
pertencem ao Grupo Especial 
de São Paulo.

Os cegos contam com audio-
descrição dos desfiles, direto do 
sambódromo, pelas redes sociais 
da SMPED.  O objetivo é incluir 
pessoas com deficiência auditiva 

e visual na maior festa cultural do 
país. Para Laila Sankari, que tem 
deficiência auditiva, o projeto 
“Samba com as Mãos” mudou 
seu conceito sobre Carnaval. Ela 
afirma, que antes ia para o desfile 
ver carros alegóricos e fantasias, 
mas não entendia o que estava 
acontecendo. “Eu já participei das 
quatro edições anteriores e com 

a criação do projeto “Samba 
com as Mãos” pela Secretaria, 
minha visão mudou, com a 
tradução para Libras, tenho a 
oportunidade de acompanhar 
o contexto do que está sendo 
dito. Essa inclusão é emocio-
nante!”, afirma.
De acordo com os dados 

revistos do IBGE em 2017, no 
Brasil, há 2 milhões de pessoas 
com deficiência auditiva, e quase 
7 milhões de pessoas cegas. Em 
São Paulo são 350 mil cegos e 
mais de 120 mil surdos. Além 
disso, 80% dos surdos no Brasil 
têm dificuldades de compreen-
der o português.
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Aniversariantes 
do mês de Fevereiro

Diego Marques Queiroz
Josué Alexandrino dos Santos
Ina Alexandrino dos Santos
Leonor Carreta Moura
Andressa Carreta
Shirley Mary Carreta
Edson Estácio Santos
Karina Emy Kudo
Gabriel Menezes
Isaura S. S. Matsuda
Horácio Shigueru Chicota
Nilza Romualda Pereira
Ieda Maria Orsi Pery
Tereza Maiteze
Humberto Mingrone
Emílio Auricchio
Rudney Nono
Cathia D. Gaya
Marilia Ferreira

José Carlos Pelais
Maria Cristina Coelho
Álvaro Cueva Moraes
Ritiane Barbosa
Paulo Graça
Angelique Kraag
Douglas Pires Ribeiro
Alessandro Rodrigues Tar-
gino
Francisco Mafra
Natan Novaes Ribeiro
Prof. Carlos Roberto Ventrillo
Laís Manzano
Anette Leme
Dra. Lúcia Moraes
Dr. Waldomiro Giacomine
Dr. Mitinobu Irikura
Pe. Enivaldo Santos do Vale
Beatriz Lima e Silva
Bianca Lima e Silva
Anderson de Souza Rocha

Boteco Saudosa Maloca, uma casa de 
Gastronomia e Cultura na Mooca

O Boteco Saudosa Maloca, funciona desde 1911. Trata-se de uma casa bem mooquense e muito brasileira, onde seus sócios, 
que também são músicos zelam por música de qualidade, seja  MPB, Samba, ou qualquer outro gênero. Na culinária, seus petiscos 
e pratos com frutos do mar, são sempre uma boa pedida, com destaque para o famoso pastel de camarão.

Vale a pena conhecer, ou se der pra ir até lá, fazer os seus pedidos pelo delivery que funciona de segunda à sábado, das 11h até 
às 16h, com uma grande variedade de pratos que cabem direitinho no seu bolso. 

Os pedidos podem ser feitos pelo telefone 2692-8301 ou pelo whatsapp 96631-1812. O horário de funcionamento da casa, 
de segunda a sexta das 8h à 01h, e aos sábados das 9h às 00h - Venha conhecer!!! Rua João Antonio de Oliveira, 707 – Mooca.

Padaria Estoril: Qualidade e bom atendimento Milla Boutique tem moda para todas

Bem pertinho de você, no coração da Mooca,a você encontra a Padaria Estoril. Com aten-
dentes treinados para garantir o bom atendimento, você encotra a maior variedade de pães, 
doces, bolos, pizzas e muito mais. Nos finais de semana e feriados, ainda tem frango e carnes 
assadas com o melhor tempero da região. Venha visitar na Rua da Mooca, 2250 -  Tels: 2291-
2616 e 2698-5435. Siga a Padaria Estoril nas redes sociais.

A Milla Boutique chegou na Mooca para fazer a diferença! Lá você encontra uma grande 
variedade de roupas de qualidade pelo melhor preço. Lá também você encotra roupas que 
valorizam todos os tipos de curvas, do P ao Plus Size, são muitas opções para as mais diversas 
ocasiões, inclusive com acessórios. Não deixe de conferir! Rua Orville Derby, 71 - Tels. 2359-
2253 e whatsapp 98085-9157. Curta e compartilhe nas redes sociais a millaboutiques
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Lazer e Cultura

1975

Café Congelante

Teatro Folha - Av. Higienópolis, 618 - Shopping Pátio Higienópolis - Piso 
Terraço (último piso), na praça de alimentação. (Higienópolis)

Telefone: 3823-2323- até 27 de Fevereiro; Quartas e Quintas, às 21h.

Teatro Arthur Azevedo - Avenida Paes de Barros, 955 - Tel. 2605-8007 
-  Até 1 de Março; Sextas e Sábados, às 19h; Domingos, às 17h.

Senhoras e Senhores sejam 
muito bem vindos ao Café Con-
gelante, nesta manhã mágica 
onde todos serão congelados, 
ou melhor, encantados, com as 
personagens mais amadas de 
todos os tempos, diretamen-
te de Arendelle, Rainha Elsa, 
Princesa Anna e nosso querido 

boneco de Neve, Olaf esperam por vocês para dançar, cantar e brincar 
na Neve. Este café Mágico, convida toda a família para se divertir 
conosco numa manhã especial com os personagens mais queridos 
do Momento. Venham se encantar, vibrar e tirar lindas fotos nesta 
manhã que promete ficar para sempre na sua memória.

Teatro Dr. Botica - Shopping Metrô Tatuapé - 
Rua Domingos Agostim, 91 (Tatuapé) - Telefone: 2251-5775 

Até 23 de Fevereiro; Sábados e Domingos, às 10h30.

O espetáculo conta a história 
de Teresa, uma mulher de 60 anos 
que teve seu irmão desaparecido 
durante a ditadura militar no Uru-
guai, quando ela era adolescente. O 
texto aborda a questão do desapa-
recimento de pessoas, de perdas de entes queridos e da passagem 
do tempo que naturalmente a vida nos impõe. É um monólogo do-
cemente amargo. A peça reflete sobre a força feminina e a trajetória 
de uma pessoa comum.

Precisamos Falar de Amor Sem 
Dizer Eu Te Amo

Pilar e Bento são jovens 
viúvos que se conhecem 
virtualmente quando deci-
dem se aventurar em um 
aplicativo de paquera. A 
peça começa no momento 
do primeiro encontro e os 
personagens dividem seus 
pensamentos, dúvidas e 

particularidades com a plateia, que já se sente cúmplice na história 
desde o primeiro momento, acompanhando o início desse rela-
cionamento como velhos conhecidos na sala de casa. Apesar de 
ambos terem personalidades peculiares, a identificação relativa à 
insegurança e à angústia de como se mostrar para o outro ė comum 
à qualquer pessoa. 

Dolittle
O Dr. Dolittle vive 

com uma variedade de 
animais exóticos e con-
versa com eles diaria-
mente. Quando a jovem 
rainha Victoria fica doen-
te, o excêntrico médico e 
seus amigos peludos embarcam em uma aventura épica em uma 
ilha mítica para encontrar a cura.

Maria e João: O Conto das Bruxas
Há muito tempo, em 

um campo distante, Ma-
ria (Sophia Lillis) leva seu 
irmãozinho João (Sammy 
Leakey) a um bosque es-
curo, em uma busca de-
sesperada por comida e 
trabalho. Quando eles 
encontram Holda (Alice 
Krige), uma misteriosa 

mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem 
todo conto de fadas termina bem.

O Chamado da Floresta
Depois de anos 

vivendo como um ca-
chorro de estimação 
na casa de uma família 
na Califórnia, Buck pre-
cisa entrar em contato 
com os seus instintos 
mais selvagens para 
conseguir sobreviver 
em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz 
se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado 
no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903.

Aprendiz de Espiã
“Aprendiz de espíä” é a 

história de JJ, um insensível 
agente da CIA (Dave Bau-
tista), que foi rebaixado de 
categoría e é enviado para 
espiar uma familia. Daí que 
é descoberto e fica à mercê 
de uma menina inteligente 
de 9 anos chamada Sophie 
(Chloe Coleman). Para não 

revelar a identidade de JJ, a garotinha o convence a ensiná-la a ser 
uma espiã. Apesar de não concordar, JJ descobre que não pode 
competir com o charme e a astúcia de Sophie.

Carnaval em São Paulo: saiba 
onde curtir a folia com crianças

Ahhh São Paulo, quem diria 
que a cidade iria se tornar um 
destino nacional tão alegre e 
vivo no Carnaval!  A folia começa 
oficialmente na sexta-feira,  14, 
e só termina no 1° de março. 
Isso quer dizer que a gente tem 
bastante opção para aproveitar, 
inclusive com as crianças!! 

Pra quem prefere pular o 
carnaval em lugares com uma 
infraestrutura pensada nos pe-
quenos foliões, a cidade está 
repleta de programação nos 
próximos finais de semana! Se 
antigamente os bailes e festas 
de carnaval ficavam restritos 
aos clubes da cidade, hoje em 
dia o clima de carnaval tomou 
conta de praticamente todos os 
tipos de estabelecimentos em 
São Paulo!

No bairro de Pinheiros, a 
casa de festas e eventos Start 
Arte Macunis (Rua Macunis, 
180)  promove a sua festa de 
carnaval no sábado, dia 15, das 
15h30 às 22h, com banda ao 
vivo, brincadeiras, pintura facial 
e oficina de slime. A estrutura do 
local inclui parede de escalada, 
brinquedão e cabaninhas fofas 
para os pequenos descansarem! 
Além de ser um local coberto, 
caso a chuva resolva aparecer! 

Também em Pinheiros, o 
Berço Elétrico, bloco de rua 
que desfilará no dia 22, na 
Praça Horácio Sabino, promete 
uma ótima estrutura para a 
turminha da primeira infância 
se divertir das 10h às 14h. O 
bloco é gratuito e tem um olhar 
muito cuidadoso com famílias de 
crianças pequenas, como espaço 

para amamentação, fraldário e 
banheiros familiares (adaptados 
para crianças, mães e pais). 

Ainda para quem procura 
carnaval com estrutura para as 
crianças, os Sescs, por exemplo, 
são uma ótima pedida, vale con-
ferir a programação completa 
no site deles! O Sesc Itaquera 
recebe o Bloco Mamãe Eu Quero 
no dia 22, sábado de carnaval, 
das 15h30 às 17h e o Bloquinho 
na terça, dia 25, das 15h30 às 
16h30.

O Sesc Santo Amaro terá 
Carnaval para quem curte a far-
rinha de dentro da barriga, no 
colo ou no sling, É o CarnaBB: 
Micarrega com a Banda Tocaê, 
que propõe um show interativo 
para bebês e cuidadores dan-
çarem juntos. Será nos dias 22 
(sábado) e 24 (segunda), das 11h 
às 12h na praça coberta.

Em São Paulo também terá 
a opção de shows grandes para 
ir com as crianças em lugares fe-
chados e com estrutura.  No dia 
22 terá o Bloco do Bita no Espaço 
das Américas (com ingressos a 
partir de R$ 30) às 15h.

Shoppings também são pal-
co de Carnaval! No evento Tudo 
É Brincadeira, no shopping Cida-
de Jardim, terá shows do Grupo 
Trii (15 e 24/02), Barbatuques 
(16/02), Beatles para Crianças 
em ritmo de carnaval (22, 23 
e 25/02) e Tiquequê de Carna-
val (29/02 e 01/03).  No local 
também haverá brincadeiras e 
oficinas para as crianças. Quem 
diria, o Carnaval infantil de São 
Paulo não está para brincadeira 
não! :)
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Passatempo

Culunária

Horóscopo
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INGREDIENTES PARA A MASSA
300g de manteiga; 1 xícara (chá) de 

açúcar de confeiteiro; 1 pitada de sal; 2 
ovos; 2 colheres (sopa) de leite; ½ xícara 
(chá) de farinha láctea; 500g farinha de 
trigo; Laranja reduzida; 1 litro de suco de 
laranja com tangerina

INGREDIENTES PARA O CREME
500 ml de leite; 4 gemas; 2 xícaras 

(chá) de leite condensado; 2 colheres 
(sopa) de farinha de trigo; 2 colheres 
(sopa) de amido de milho; Raspas de um 
limão siciliano e dois limões verdes; ½ 
xícara (chá) de suco de laranja reduzido; 
¾ de xícara (chá) de suco de limão; ½ 
xícara (chá) de manteiga (100g)

INGREDIENTES PARA  COBERTURA
1 laranja; 1 pomelo; 2 mexericas; 1 

limão siciliano; 50 minutos (+ 1 hora de 
geladeira para a massa)

MODO DE FAZER: MASSA: misture 
a manteiga o açúcar e o sal até ficar 
homogêneo. Adicione os ovos, o leite e 
a farinha láctea. Acrescente a farinha, 
misture até a massa desgrudar das 
mãos. Deixe descansar por 1 hora na 
geladeira. Abra a massa em uma forma 
com papel alumínio em cima e asse 

Torta cítrica

por 15 minutos em forno médio. Tire o 
alumínio e asse por mais 15 minutos ou 
até dourar.

CREME: em uma panela, coloque 
o leite, as gemas, o leite condensado, a 
farinha e o amido. Leve ao fogo e mexa 
até engrossar. Acrescente as raspas de 
limão, o suco de laranja reduzido e o 
suco de limão. Desligue o fogo e coloque 
a manteiga. Mexa até derreter a mantei-
ga e passe em uma peneira para tirar as 
raspas e qualquer grumo. Deixe esfriar 
e cubra a torta. COBERTURA: tire os 
gomos dos cítricos e enfeite a torta.

MONTAGEM: coloque o creme 
sobre a massa e enfeite a torta com a 
cobertura de frutas.

Senhor, guarde-me. Em Seu 
amor eu encontro paz. Digo a 
Deus: “É o meu Senhor, esta é 
minha  verdadeira felicidade!”.

Para as pessoas de boa índole 
que vivem aqui na Terra, quanto é 
admirável meu afeto. Sinto pena 
das pessoas... 

O desespero e a infelicidade 
estão se multiplicando naqueles 
que não pronunciam o nome de 
Deus com verdadeiro amor. Res-
peito a crença das pessoas. Ser li-

vre é a maior de todas as dádivas.
O Senhor é a porção da he-

rança que me compete por sorte. 
O Senhor marcou para mim um 
lugar de panorama, de ameno 
clima. Bela herança que me faz 
justiça! Bendito é o Senhor que 
me protege, porque mesmo du-
rante o sono meu coração sempre 
me aconselha. Tenho sempre o 
Senhor em minha presença. Ele 
está à minha direita e,  por isso, 
seguro, não vacilarei! Estou feliz, 
pois meu coração e minha alma 
são contentes. Até meu corpo 
descansa com segurança.

Nunca desprezarei minha 
alma, nem permitirei que o Se-
nhor a veja corrompida. Hei de 
cumprir minha missão nesta 
vida, cheio de plenitude e alegria, 
convicto de que o Senhor zela por 
mim, à minha direita.

Salmo 15

Pesquisadores do Brigham 
and Womens Hospital (EUA), 
descobriram que não é simples-
mente o que você come, mas 
também quando você come 
que pode ajudar no emagre-
cimento. 

As pessoas foram divididas 
em dois grupos: aquelas que 
comiam mais durante a manhã 
e as que preferiam comer em 
horários mais tardios - a refei-
ção de referência foi o almoço. 

Analisando os resultados, 
os autores descobriram que as 
pessoas que comeram mais cedo 
perderam mais peso durante o 
mesmo período do que aquelas 
que comeram mais tarde. 

Os especialistas explicam 
que o metabolismo das pessoas 
que comeram após as 15 horas 
era mais lento, tornando o ritmo 
de perda de peso igualmente 
mais baixo. Esse grupo também 
mostrou uma maior sensibilidade 
à insulina, um conhecido fator de 
risco para diabetes.

Fazer uma reeducação ali-
mentar costuma gerar uma sensa-
ção de privação para aqueles que 
seguem a dieta e as orientações 
do nutricionista à risca. A mu-
dança de hábitos, porém, deve 
ser gradual: escolhendo melhor 
as refeições e não abdicando dos 
pequenos prazeres à mesa, só que 

Horário das refeições pode 
influenciar o emagrecimento

DIca de Dieta

tudo na quantidade certa. Se você 
“engole” toda a sua refeição em 
cinco minutos uma boa solução é 
contar com a ajuda de um timer 
(um contador de tempo). 

Marque 25 minutos no apa-
relho e se esforce para comer 
mais devagar. Conte as masti-
gadas, mastigue 20 vezes cada 
garfada. Procure comer acom-
panhando as outras pessoas da 
sua mesa. Normalmente, quando 
comemos sozinhos, comemos 
mais rápido para acabar logo.

 Apoie os talheres na mesa 
após cada garfada. Só prepare 
a próxima garfada depois que 
já engoliu a anterior. Na hora da 
refeição, desligue a televisão, o 
celular e o computador ou qual-
quer aparelho que possa tirar a 
sua concentração.

ARIES - Este mês será direcionado ao amor, às emoções, aos sentimen-
tos, e especialmente ao amor próprio. Será essencial agir e decidir com 
o coração e sobretudo com a voz interior, deverá questionar-se, o que 
faz o meu coração vibrar de alegria? Se tiver que tomar uma decisão 

importante neste mês, escute o seu coração e veja se ele responde sim ou não, e 
saberá o que fazer.

TOURO - O mês será de novos começos, novas sementes! Para algumas 
pessoas deste signo, até poderá indicar uma possibilidade de gravidez 
ou vontade de ter a sua própria família. Para outros poderá significar a 
necessidade de colocar em ação um novo plano, um novo projeto, ou um 

novo começo na sua vida em geral. A paciência será essencial, poderá planejar algo 
que tem em mente, que dará frutos na altura do Outono.

GÊMEOS - Este mês será de cooperação e ajuda mútua, portanto poderá 
ganhar mais em muito sentidos se decidir cooperar ou trabalhar em con-
junto com outro alguém ou com outras pessoas.A conjuntura indica que 
deverá pedir ajuda e apoio se precisar, ou ouvir outras opiniões e dicas 

para deixar a corrente fluir mais facilmente! Não tente fazer tudo sozinho/a, esteja 
receptivo/a, saiba ouvir e seja flexível!

CÂNCER - Este mês irá trazer-lhe muitas possibilidades de resolver as-
suntos pendentes na área material e possivelmente emocional.Poderão 
surgir alguns desafios a nível financeiro que poderão despertar em você a 
necessidade de mudar, e de ter mais ambição perante os seus objetivos.

As emoções estarão à flor da pele, que poderá levar a algumas impulsividades ou 
frustrações interiores.

LEÃO -  Ao longo deste mês será importante levar tudo de uma 
forma mais leve, saiba rir de si mesmo e das situações, não queira 
algo apenas por orgulho ou teimosia. Se sentir vontade de fazer algo 
diferente, ou sair da rotina, ou mudar de visual poderá ser uma boa 

hora para faze-lo! Mas não deixe de ser quem é, ou seja se tiver que mudar, 
deve faze-lo por si e para si!

VIRGEM - Este mês poderá implicar algum tipo de espera, poderá sentir 
que algumas situações estão demorando a serem mudadas, mas tudo tem 
o seu tempo de acontecer. Porém se houver algo que pode mudar, então 
poderá estar em boa hora de o fazer, não permaneça em situações que 

já se prolongam há muito tempo. Comece a planejar bem o que deseja realmente 
para a sua vida, não fique à espera muito tempo.

LIBRA - Este mês será rápido em termos de ação, movimento e energia 
a fluir, no entanto será importante afirmar o que quer através da determi-
nação e coragem e decidir-se por uma direção. Será importante colocar 
as rédeas da sua vida, nas suas próprias mãos, para tomar uma decisão, 

uma atitude, um caminho com convicção. Não é um mês para passividades, mas 
sim para ação e para direcionar a sua vida!

ESCORPIÃO - A conjuntura indica que irá resolver assuntos ligados à 
família ou com pessoas próximas de você que são como sua família. 
O ambiente neste mês poderá ser de convívio positivo e voltado para o 
conforto e bem estar. Dê atenção aos que são próximos, e saiba receber 

também a atenção que precisa, não tente resolver tudo sozinha/o. A troca verdadeira 
está no saber dar e receber.

SAGITÁRIO - Este mês indica um novo ciclo de vida, uma nova etapa 
para você, poderá sentir mais realização a vários níveis. Será um mês 
de iniciativas, de ir à descoberta, de ir para o desconhecido, ou seja para 
a aventura e novos horizontes. Poderá sentir finalmente que está come-

çando algo novo na sua vida, e que está encontrando o caminho certo para fazê-lo.
CAPRICÓRNIO - Este mês poderá ser direcionado à ordem, organização, 
equilíbrio e justiça, portanto poderá ser um excelente mês para esclarecer 
assuntos burocráticos, desde de acordos, contratos, vendas/compras e 
investimentos. Poderá também significar que precisa de organizar mais a 
sua vida e os seus assuntos profissionais ou emocionais, como também 

poderá significar que verdades virão ao de cima e a justiça acontecerá.
AQUÁRIO - Este será um mês direcionado para a paz interior e exterior, 
portanto evite desentendimentos, mas mesmo que hajam alguns, não irão 
demorar muito tempo, pois tudo indica que haverão pedidos de desculpa 
e o fazer as pazes.Este mês também será dedicado à sua cura interior, 

emocional e até mesmo física, portanto aproveite bastante para recarregar energias, 
e para cuidar do seu próprio bem estar.

PEIXES - Neste mês poderá estar mais entusiasmado/a com algo que 
vai fazer ou que tem em mente, irá querer partilhar esse entusiasmo com 
outras pessoas e contar com o apoio dessas pessoas. Tudo indica que irá 
receber um bom feedback e irá querer avançar com o que tem em vista. 

Poderá estar bastante empenhado/a em conseguir concretizar os seus objetivos 
pessoais ou profissionais.
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A Obra Social Santa Clara e São Francisco de Assis é uma 
organização social sem fins lucrativos, fundada em 11 de abril 
de 1994 que atende a crianças e adolescentes na faixa etária 
de 4 a 15 anos, residentes na Vila Alpina e adjacências, que 
se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

A instituição oferece diariamente aos educandos oficinas 
pedagógicas de: Orientação Sexual, Oficina de Linguagem, 
Projeto de Leitura. Além das atividades complementares 
de Informática, Atividades Recreativas, Dança e Capoeira, 
sendo todas direcionadas com o intuito de atender às ne-
cessidades e criar espaços de socialização e de estimulo para 
desenvolver o potencial criativo, cognitivo, ético e afetivo 
dos atendidos, garantido atenção social básica, auxiliando 
na construção da cidadania.

Se você se identifica com o eese trabalho, traga sua 
experiência, sua motivação e faça parte dessa história. Seja 
mais um a Serviço da Vida!

Obra Social Santa Clara e São Francisco de Assis
Rua Costa Barros, 544, Vila Alpina – São Paulo/SP
www.obrasocialsantaclara.org.br
E-mail: obrasocial@obrasocialsantaclara.org.br
Telefone: (11) 2317-3042
Centro de Voluntariado funciona de 2ª a 6ª, das 9h às 16h.

Conheça a obra social Santa Clara 
e São Francisco de Assis

TELEFONES: 
3207-7033

3209-9948 / 3272-0260
WhatsApp: 94920-5311 

Fax: 3209-9673
milenium.ops@terra.com.br

Muitos empreendedores 
acreditam que organizar as ta-
refas numa pequena empresa 
é algo simples e que não dá 
trabalho. Afinal de contas, ne-
las o número de funcionários 
e tarefas são menores. Isso é 
um mito que pode prejudicar a 
eficácia nos resultados e reduzir 
o seu crescimento no mercado. 
Por isso, vamos mostrar 5 for-
mas para organizar as tarefas e 
alavancar o desenvolvimento do 
seu negócio.

• Saiba dividir as tarefas
Somente assim é possível 

aumentar produtividade e re-
duzir falhas. Sabendo quem faz 
o quê é possível economizar 
tempo e dinamizar as atividades. 
Saber como estão arquivados 
os documentos e o sistema de 
organização do almoxarifado, 
e a carteira de clientes ativos 
e inativos, economiza tempo e 
desgastes com a equipe.

• Utilize softwares de gestão
Independentemente se a 

sua empresa vende produtos, 
serviços ou os dois, existe um 
determinado número de pro-
cessos. Desde a simples compra 
de materiais, até a venda final, 
é preciso que todas as fases do 
processo estejam alinhadas para 

Pequena empresa: 5 passos para organizar suas tarefas
torná-lo eficaz, lucrati-
vo e otimizado. Um sis-
tema automatizado de 
gestão integrada per-
mite maior controle e 
entendimento de todas 
as atividades da em-
presa, o que possibilita 
a cooperação entre as 
diferentes funções dos 
colaboradores. Além de 
ser possível identificar 
de pontos de melhoria na exe-
cução dos processos.

• Implemente um controle 
financeiro

O setor financeiro é funda-
mental para trabalhar com um 
controle de gastos e mapear 
quais são os custos fixos e variá-
veis, se a rentabilidade é maior 
que a despesa, o que é essencial 
e o que pode ser reduzido/cor-
tado, média sazonal de lucros ao 
longo do ano, etc.  É importante 
ter noção daquilo que mais dá 
lucro e do que mais causa custo, 
avaliando se essa relação é boa 
ou não e ainda planejar o caixa 
da empresa.

• Utilize a nuvem para arquivar 
Já imaginou se um dia a em-

presa é furtada ou algo acontece 
e os computadores e notebooks 
param de funcionar? A perda 

de dados pode prejudicar se-
riamente a empresa. Mas, com 
a sincronização de arquivos e 
sistemas em nuvem você evita 
isso. Ao fazer isso além de man-
ter a segurança da sua empresa, 
você aumenta a acessibilidade 
para qualquer tipo de dispositi-
vo. O que pode ser feito através 
do OneDrive, Google Drive e do 
Dropbox, por exemplo. 

• Organize sua relação com os 
clientes e fornecedores

Dentro de qualquer empre-
sa, os setores de marketing e 
venda que se beneficiam bas-
tante com a Gestão de Relacio-
namento com o Cliente. Pode-se 
começar utilizando as ferramen-
tas para organizar o cadastro 
de leads, potenciais clientes e 
aqueles que já fizeram compras. 
Através deles é possível arma-

zenar dados sobre produtos/
serviços que eles demonstraram 
interesse ou já adquiriram. Com 
isso, os dois setores conseguem 
ter maior assertividade na cria-
ção de estratégias de conversão, 
através de campanhas e aborda-
gens diretas. 

• Implemente uma comunicação 
eficiente

Muitas vezes a comunicação 
acaba sendo feita no boca a 
boca, já que o pensamento mais 
comum é de que se o ambiente 
é pequeno, não precisa registrar. 
Porém, isso muitas vezes leva 
ao erro e as falhas como as que 
acontecem quando o e-mail é a 
principal ferramenta utilizada. 
O ideal é que a empresa utilize 
softwares específicos que pos-
sibilitem adicionar etiquetas, 
notas e comentários; inserção 
de datas iniciais e prazo; menção 
aos colaborados que o utilizam; 
pastas para projetos novos, em 
andamento e concluídos/arqui-
vados.

 Investir em organização 
melhora o uso de seus recursos, 
evitando o desperdício, seja ele 
humano, relativo a matérias-pri-
mas ou de tempo. Fatores esses 
que determinam o potencial de 
crescimento e competição frente 
a outras empresas.
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Imposto de Renda 2020: Quais documentos você precisa?
Entregar a Declaração de Im-

posto de Renda da Pessoa Física 
2020 (DIRPF) no início do prazo 
permite que o contribuinte rece-
ba mais cedo a sua restituição, 
caso seja elegível. Mesmo quem 
não tem restituição a receber 
deve se preparar para evitar im-
previstos e se preciso, corrigir a 
declaração antes do término do 
prazo, no fim de abril.

Declaração anterior
Quem já declarou o IR antes, 

é importante ter em mãos o 
número da declaração de 2019. 
Em geral, uma versão fica salva 
no computador ou impressa. 
Caso não consiga acessar o docu-
mento, pode entrar em contato 
com a Receita Federal e solicitar 
uma cópia.

Identificação
Caso nunca tenha declara-

do, será necessário saber dados 
como número do CPF, do título 
de eleitor, dados residenciais 
e profissionais. Na opção pela 
declaração conjunta, também 
é necessário informar o CPF do 
cônjuge.

CPF de dependentes
Pela primeira vez, a Receita 

vai exigir em 2020 o CPF de de-
pendentes de qualquer idade. 
Para dependentes que ainda 
não possuam CPF, o documento 

deve ser solicitado junto à Caixa, 
Banco do Brasil ou Correios. Nas-
cidos a partir de 2017 já trazem 
número do CPF na certidão de 
nascimento.

Informes de rendimentos
Todas as empresas em que o 

contribuinte trabalhou em 2019 
devem fornecer os respectivos 
comprovantes de rendimentos. 

Nestes documentos devem 
constar, além, dos rendimentos 
pagos ao longo do ano, o valor 
pago em impostos retidos na 
fonte, o INSS, o CNPJ da empre-
sa e detalhes como gastos com 
plano de saúde e previdência, 
se for o caso. 

O informe de rendimentos 
do cônjuge também deve estar 
em mãos quando a declaração 
for conjunta. O mesmo vale 
para dependentes que tenham 
renda.

Informes de instituições 
financeiras

Bancos e instituições finan-
ceiras também devem entregar 
informes de rendimentos aos cor-
rentistas. Saldo de conta corren-
te, poupança e eventuais investi-
mentos feitos pelo banco estarão 
detalhados no documento.

 O mesmo vale para corre-
toras: investimentos em Tesouro 
Direto e ações estarão detalhados 
no informe da corretora onde o 
contribuinte investe. Já os infor-
mes de fundos de investimentos 
e planos de previdência privada 
são fornecidos pelas instituições 
administradoras. 

Quem comprou e vendeu 
ações ou fez outras operações 
com renda variável também deve 
ter em mãos os documentos de 
controle de compra e venda, com 
a apuração mensal de imposto, e 
as DARFs.

Recibos de despesas médicas 
e com educação

Deduções com despesas 
com saúde e educação podem 
baratear o imposto devido ou 
aumentar a restituição. 

Para aplicar essas despesas 
na declaração, é necessário ter 
em mãos os recibos, notas fiscais 
e boletos de pagamento referen-
tes aos serviços. 

Nesses papéis, é necessá-
rio constar o CNPJ ou CPF de 
quem prestou o serviço, além 

dos dados do contribuinte (ou 
dependente).

ATENÇÃO: a Receita pode 
solicitar esses documentos por 
até cinco anos, então guarde 
tudo durante esse período. No 
caso de educação, a Receita 
só aceita a dedução de des-
pesas com escolas de ensino 
fundamental, médio, superior, 
pós-graduação ou técnico. Não 
vale inserir na declaração cursos 
extracurriculares ou livres.

Documentos referentes a bens
Contribuintes que venderam 

carros, imóveis ou outros bens 
de valor no ano passado devem 
buscar contratos, escrituras, 
notas fiscais e outros recibos que 
correspondam à transação. Para 
financiamentos, é preciso saber 
o nome do banco, o montante 
financiado, o valor da entrada e 
das prestações.

Se houve lucro na venda 
dos bens, é preciso preencher o 
programa de Ganhos de Capital 
da Receita no mês seguinte ao 
negócio. Caso não tenha feito 
esse trâmite, regularize sua si-
tuação com a Receita. 

Quem recebe aluguel por 
um imóvel deve preencher o 
Carnê-Leão mensalmente – o 
mesmo vale para outros valores 
recebidos de pessoas físicas sem 
recolhimento na fonte ou de 
fontes situadas no exterior. As 
informações desse programa po-
dem ser importadas diretamente 
para o programa da Declaração 
do IRPF 2020.

Outros
Quem recebeu ou realizou 

pagamento de pensão alimentí-
cia ou doação, recebeu herança, 
contratou empréstimos ou reali-
zou consórcios deve ter os docu-
mentos referentes às operações 
em mãos na hora de preencher 
o programa do IR.

5 dicas para cuidar da saúde 
bucal durante uma viagem

Não se pode deixar de cui-
dar da saúde bucal durante 
uma viagem, afinal, ninguém 
quer voltar para casa com dor 
de dente. Saiba como garantir a 
higienização bucal.

1. Tenha um plano odontológico 
com cobertura nacional

Ter um plano odontológico 
permite ter acesso a um dentista 
por um valor bastante acessível 
sempre que precisar. Se a sua 
cobertura atinge diferentes lo-
calidades, enquanto estiver em 
outra cidade e sentir qualquer 
incômodo na boca poderá ir ao 
dentista pelo plano. Isso lhe per-
mitirá aproveitar a viagem sem 
preocupações e sem um prejuízo 
ao orçamento.

2. Leve os itens de higiene
Não deixe para comprar a 

escova, fio dental e pasta de 
dente no local, leve tudo de casa 
porque pode não achar com faci-
lidade um lugar para comprar. Se 
acontecer essa situação, poderá 
não fazer a higiene bucal por um 
ou dois dias e isso pode resultar 
em cáries e mau hálito. Caso 
seja uma viagem de poucos dias, 
uma unidade de cada item será 
suficiente e nem ocupará espaço 
em sua mala.

3. Ande com a sua escova
Se for passar o dia inteiro 

fora do hotel, não deixe de 
levar pelo menos a sua escova 
e pasta de dente. Dessa forma 
poderá fazer a escovação depois 
das refeições e garantir que não 

fiquem restos de comida que po-
dem causar problemas. O ideal 
é continuar fazendo a escovação 
pelo menos três vezes ao dia, 
mas, se estiver comendo mais 
vezes, não hesite em aumentar 
a quantidade de limpezas.

4. Use o fio dental
O fio dental é essencial 

para finalizar a limpeza bucal e 
não deve ser abandonado nem 
durante as férias. Se acha que 
dá muito trabalho andar com 
ele e passar sempre depois das 
escovações, principalmente 
quando estiver na rua, use antes 
de dormir. Quando chegar ao 
hotel, quando estiver um pouco 
mais tranquilo, prepare-se para 
dormir, fazendo a escovação 
completa e finalizando com o 
fio dental.

5. Cuidado com a alimentação
Férias, muitas vezes, é o 

momento de comer petiscos, 
beber refrigerante e abusar dos 
doces. Esses alimentos têm mais 
açúcar e podem contribuir com o 
surgimento das cáries. Não quer 
dizer que está proibido de co-
mer alguns doces, mas, se quer 
cuidar da saúde bucal durante 
uma viagem, tente maneirar 
na quantidade e não deixe de 
escovar os dentes após comer.

Cuidar da saúde bucal du-
rante uma viagem é muito im-
portante para a saúde e para 
manter um sorriso saudável, 
por isso, siga as dicas e não se 
preocupe em ter que correr para 
um dentista quando retornar.

facebook.com.br/GazetadaMooca
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Dia do Esportista: especialistas e atletas falam do 
benefício do esporte para o corpo e a mente

Dia 19 de fevereiro 
é celebrado o Dia do 
Esportista. A data tem 
o objetivo de incentivar, 
conscientizar e homena-
gear a prática do esporte 
como meio para uma 
vida mais saudável. Com 
o novo posicionamen-
to “Cuidar das pessoas, 
para que elas vivam mais 
e melhor”, o São Cristó-
vão Saúde, referência na 
Zona Leste de São Paulo, 
acredita que uma das 
formas para viver mais 
e melhor é a prática de 
exercícios e, por isso, apoia 
diversos times de segmentos 
diferentes, como Osasco Audax/
São Cristóvão e São Caetano/
São Cristóvão Saúde, no vôlei, 
além dos times de futebol Clube 
Atlético Juventus e Portuguesa 
e o time de futebol americano 
Mooca Destroyers.

Segundo o profissional 
de Educação Física do CAIS 
– Centro de Atenção Integral 
à Saúde, Caio Novaes, as van-
tagens do exercício vão muito 
além da forma física. “A prática 
do exercício físico é capaz de 
promover diversos benefícios 
para saúde, tanto fisicamente 
quanto mentalmente. É uma 
ferramenta capaz de prevenir 
diversas doenças como câncer, 

infarto, acidente vascular cere-
bral (AVC), hipertensão, diabetes, 
osteoporose, sarcopenia, além 
de muitas outras, diminuindo a 
chance de morte prematura. E, 
caso o indivíduo já tenha alguma 
dessas doenças, o exercício é um 
forte aliado no tratamento. E na 
saúde mental não é diferente, 
já que é capaz de prevenir ou 
auxiliar em diversos quadros 
como depressão, ansiedade, Al-
zheimer, alcoolismo, tabagismo, 
dependência química, além de 
diminuir o estresse, causando 
uma sensação de relaxamento e 
bem-estar ocasionada por diver-
sas alterações psicobiológicas du-
rante a prática, como a liberação 
de endorfina.”, disse.

“Eu jogo profissionalmente 

há 17 anos, a diferença é gran-
de na disciplina. Mentalmente, 
você consegue controlar mais 
a ansiedade e o nervosismo, 
mesmo rolando estresse dentro 
do campo às vezes. Eu, quando 
entro em campo, esqueço de 
tudo, só penso em jogar, treinar 
e fico totalmente concentrado. 
Percebo constantemente muitos 
benefícios no futebol, como tra-
balhar diversos músculos, disci-
plina, coordenação, sincronia do 
corpo e da mente, controle da 
ansiedade e outros”, disse Ale-
xandre Luiz Fernandes, volante 
do Clube Atlético Juventus.

O Doutor Marcelo Bonadio, 
ortopedista do São Cristóvão 
Saúde e diretor do novo centro 
ortopédico, o CAAV VII, explica 

como os exercícios são 
benéficos a curto e longo 
prazo. “A prática esporti-
va é a forma mais efetiva 
de cuidarmos do sistema 
musculoesquelético. A 
atividade física age de 
forma direta na saúde 
de ossos, músculos e 
articulação. Sabemos 
que o sedentarismo, au-
sência de atividade física, 
é um fator de risco para 
doenças como artrose e 
osteoporose. Logo, do-
res nas articulações não 
podem ser uma desculpa 

para não fazer alguma ativida-
de física. O exercício pode ser 
adaptado às limitações de cada 
pessoa e deve ser incentivado. 
O sistema musculoesquelético 
foi feito para se movimentar, 
movimento é saúde!”, explicou 
o médico.

“Pratico o futebol america-
no desde 2012 e o esporte tem 
sido a base do meu equilíbrio e 
do meu foco no dia a dia. Meus 
treinos são focados na melhora 
do meu desempenho em campo. 
Além do futebol americano, faço 
também CrossFit, que me ajuda 
na preparação física. Quanto 
melhor fisicamente, mais con-
fiante eu fico”, disse Johnny 
Santos - Running Back do Mooca 
Destroyers.

Jogando amistosamen-
te no dia 16/02, domingo, 
o time do Arco Verde não 
reeditou as boas apresen-
tações que vinha tendo 
nos últimos jogos e acabou 
perdendo para o time do 
Real FC, do Tatuapé, por 1 
a 2.  No primeiro tempo o 
time ainda alternou bons 
momentos. No começo do segundo tempo, a equipe teve oportu-
nidades de virar o jogo e até golear, mais os atacantes do time da  
Mooca perderam várias chances até de golear. Aí, como diria o outro, 
“quem não faz toma”.

Terror da Mooca, a jovem equipe da Mooca, que disputa os seus 
jogos sempre aos sábados, tem participado de  vários campeonatos 
contra as grandes equipes do futebol Amador de São Paulo. O time 
estará jogando nesse próximo dia 29/02 , contra o poderoso Ajax, 
a Copa Real Sports 2020. O jogo será ás 14:30 hs. Ônibus saindo ás 
13;30 hs, Rua Francisco Retti, 322, CDC Jardim Itália

Terror da Mooca x Ajax, dia 29/02

Arco Verde 1 a 2 Real FC

O Sente o Naipe FC iniciou a temporada 2020 com a equipe 
Veterana fazendo três partidas no mês de Janeiro em sua casa, com 
vitórias nos três jogos. Foi a vez da equipe esporte estrear em 2020 
no dia 01/02 com uma boa vitória por 4 x 1 em cima do Cruzeiro do 
Pq Novo Mundo, gols de Vinicinhos, Max (2) e Xarope. 

Sente o Naipe estréia 2020 com 
três vitórias consecutivas

Moocafogo 4 a 2 Charlote

No retorno 
aos gramados, 
nesse primeiro 
jogo do ano, a 
equipe do Na-
cional da Moo-
ca, jogou contra  
o bom time da 
OAB do Tatuapé, 
no campo do 7 
de Setembro da 
Água Rasa e o 
placar ficou 2 a 1, para a OAB.  O time do Tatuapé marcou os dois 
gols no primeiro tempo. Tiveram duas chances e aproveitaram. No 
segundo tempo o Naça fez um  e os atacantes tiveram várias chances 
de empatar ou mesmo sair com a vitória, mas houve muitos erros 
de pontaria. 

O quadro principal do Moocafogo colecionou mais uma bela 
vitória sobre a equipe do Charlote pelo placar de 4 a 2. O jogo foi 
realizado no CDC Guarani do Brás. Os gols do Moocafogo foram 
de Jhonatan (2), Wanderson e Caique. A equipe da Mooca já dis-
putou três jogos nos campos dos adversários nesse ano de 2020 e 
permanece invicto.

Jogando no domingo, dia 16/02,  a equipe do Bresser empatou 
com o União Da Vila Antonieta pelo placar de 2 a 2. Os gols saíram 
na segunda etapa, om Bresser marcou primeiro, o União empatou 
e virou pra 2 a 1, em seguida a time da Mooca marcou o segundo, 
o gol de empate.  Pelo que produziram as duas equipes, o empate 
foi um bom resultado para ambas.

Bresser 2 a 2 União FC

Só Um Toque estreou nesse ano de 2020, jogando contra a 
equipe do Cobras Criadas no campo do adversário. Apesar do time 
da Mooca ter perdido o jogo, devido a longa pausa desde o final do 
ano, os jogadores do Só Um Toque suportaram bem a peleja, que 
foi bem disputada.    

Só Um Toque 2 a 3 Cobras Criadas

Nacional 1 a 2 OAB Tatuapé

As equipes de Master do clube Madrid estarão mjogando nesse 
próximo sábado no mando de seu campo, a partir das 9h30, no CCD 
Mooca, Rua Taquari, 549 - Mooca - Atenção: todos os atletas que 
têm participado dos rachões aos domingos estão convidados.

Master do Madrid entrará em 
campo no dia 23/02


