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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

Reforma de calçadas causa polêmica 
entre população da Zona Leste

Funcionário de empresa prestadora de serviço à PMSP, sem os devidos EPIs, executa o trabalho de acabamento das calçadas na Rua Dona Matilde(ZL)

Petrobras reajusta preço do gás 
de cozinha em 5% nas refinarias

A Petrobras rea-
justou em 5% o 
preço médio do 

gás liquefeito de petróleo 
(GLP) nas suas refinarias. 
O aumento já está valendo 
desde a última quinta-fei-
ra (23). Com isso, o preço 
médio da Petrobras será 
equivalente a R$ 26,55 por 
botijão de 13kg.

No acumulado do ano, 
o preço do gás de cozinha 
teve uma queda de 4,5%, 
ou de R$ 1,26 no botijão de 
13kg. A companhia desta-
cou que, desde novembro 
de 2019, igualou os preços 
de GLP para os segmentos 
residencial e industrial/co-
mercial. A Petrobras acres-
centou que vende o GLP a 
granel.

A companhia informou 
ainda que as distribuidoras 
são as responsáveis pelo 
envase em diferentes tipos 
de botijão e, junto com as 
revendas, são responsá-

veis pelos preços ao con-
sumidor final.

De acordo com a Pe-
trobras, os preços do GLP 
vendidos às distribuidoras 
têm como base o preço de 
paridade de importação, 
formado pelas cotações in-
ternacionais destes produ-

tos mais os custos que im-
portadores teriam, como 
transporte e taxas portu-
árias, por exemplo. Para a 
empresa, a paridade é ne-
cessária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis 
é aberto à livre concor-
rência, dando às distribui-

doras a alternativa de im-
portar os produtos. Além 
disso, o preço considera 
uma margem que cobre os 
riscos, como volatilidade 
do câmbio e dos preços.

Por Cristina Indio

Agência Brasil

Durante a quarentena, o Procon/SP já aplicou sanções a oito revendedores de gás

F1 cancela o 
GP Brasil 2020

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, o GP 
Brasil de F1 foi cancelado 
este ano após decisão da 
FiA, de acordo com infor-
mações da agência de no-
tícias do jornal O Estado de 
S. Paulo, divulgada na sexta 
feira(24).

As etapas do Canadá, 
México e Estados Unidos 
também foram canceladas 
pelo mesmo motivo. Os 
três estão entre os países 
nos quais a pandemia to-
mou proporções mais alar-
mantes.

Veja mais na Pág. 6 

Termina esse ano o contrato de SP com a Fórmula 1

Veja na Pág. 2
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Covid-19 e a Economia na cidade

São Paulo adia carnaval e 
cancela Parada LGBTQI+ 

e Marcha Para Jesus 

Reforma de calçadas
causa polêmica entre

população de Vila Matilde

Por Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, anunciou na 
sexta-feira(24) o adiamen-
to do carnaval e o cancela-
mento de eventos tradicio-
nais, como a Marcha para 
Jesus e a Parada LGBTQI+, 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

A nova data para o car-
naval ainda não foi defi-
nida. O prefeito informou 
que os festejos só deverão 
ocorrer a partir de maio, 
evitando o mês de junho 
para não coincidir com as 
festas de São João, muito 
concorridas no Nordes-
te do país. As datas mais 
prováveis para o carnaval 
seriam o fim de maio ou o 
início de julho.

“Batemos o martelo e 
estamos adiando o carna-
val do ano que vem”, disse 
Covas hoje, em entrevista 
coletiva no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo 
paulista. “Tanto as escolas 
de samba quanto os blo-
cos carnavalescos enten-
deram a inviabilidade de 
realização do carnaval em 
fevereiro do ano que vem”, 
acrescentou o prefeito.

O adiamento dos desfi-
les e demais festejos carna-
valescos vale para a capital.

O prefeito anunciou 
também, após acordo com 
organizadores, o cance-
lamento de dois grandes 
eventos da capital: a Mar-
cha para Jesus e a Parada 
LGBTQI+.

Campeã do último carnaval, Mancha Verde e demais escolas ainda aguardam 
a nova data dos desfiles na cidade, a previsão é que ocorra em maio/2021

Marcada inicialmente 
para 13 de junho, a Mar-
cha para Jesus foi adiada 
para 2 de novembro. No 
entanto, por causa da pan-
demia, os organizadores 
da marcha decidiram can-
celar o evento presencial 
deste ano.

No ano passado, a mar-
cha atraiu 3 milhões de 
pessoas e gerou R$ 217 mi-
lhões para a prefeitura.

Covas disse que a orga-
nização do evento já avisou 
à prefeitura que não fará a 
marcha no dia 2 de novem-
bro de forma presencial. 
Nos próximos dias, os orga-
nizadores vão apresentar à 
prefeitura outro formato 
para realização da marcha, 
que não será presencial, 
informou o prefeito.
Já a tradicional Parada 
LGBTQI+, que seria reali-
zada no dia 14 de junho, 
ocorreu de forma virtual. 
Os organizadores haviam, 
inicialmente, adiado o 

evento para 29 de novem-
bro, mas, também por 
causa da pandemia, opta-
ram pelo cancelamento. 
No ano passado, a parada 
atraiu 3 milhões de pesso-
as e gerou para a prefeitu-
ra benefício econômico de 
R$ 404 milhões.
No dia 17 de julho, o pre-
feito já havia anunciado o 
cancelamento do réveillon 
da Paulista, comemoração 
de ano-novo que atrai mi-
lhares de pessoas, todos 
os anos, para a Avenida 
Paulista.

São Silvestre
A realização de outro even-
to tradicional no calendá-
rio paulistano, a Corrida 
São Silvestre, disputada no 
último dia do ano, ainda 
está sendo analisada.
De acordo com Bruno Co-
vas, a prefeitura já entrou 
em contato com os organi-
zadores da corrida de rua 
para avaliar se a prova será 
adiada ou cancelada.

Marcha para Jesus e Parada LGBTQI+

Marcha para Jesus que já havia sido reagendada, agora 
foi anunciado que o evento presencial está cancelado

Reforma de calçada iniciada em Julho, que seguirá por toda a Rua Dona Ma-
tilde, seguindo pela  Avenida Waldemar Carlos Pereira até a Avenida Pasteur

Apesar de ser uma obra 
de grande importância 
para os moradores da ci-
dade, afinal as calçadas, 
em sua grande maioria, 
são cheias de buracos e 
desníveis, que não só pre-
judicam a circulação dos 
cadeirantes, como tam-
bém é motivo de muitas 
quedas e torções entre 
jovens e idosos, mas mes-
mo assim, isso tem deixa-
do descontentamento  em 
alguns moradores da Vila 
Matilde, principalmente 
os comerciantes da região. 
É que devido a quarente-
na e o isolamento social, 
decretado desde Março, 
por causa do novo coro-
navírus, grande parte do 
comércio ficou fechado 
por mais de dois meses, e 
agora que a capital está na 
fase amarela, permitindo 
assim a abertura geral dos 
comércios não essenciais, 
eles acreditam que terão 
prejuízos nas vendas pois o 
acesso aos estabelecimen-
tos terá que ser tempora-
riamente atrapalhado para 
as máquinas e funcionários 
executarem as reformas.

“Nem Jesus conseguiu 
agradar a todos,  não será 
o prefeito Bruno Covas 
que irá conseguir, nem 
terá meu apoio de fazer 
uma obra desse tamanho 
em pleno retorno da eco-
nomia, por que ele não fez 
enquanto as lojas estavam 
fechadas?”, desabafou 
Carlos S. Martins, comer-
ciante da região.

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal das Subprefei-
turas (SMSUB), informou 
que iniciou em Dezembro 
de 2019 a implantação do 
Plano Emergencial de Cal-
çadas em toda a cidade, 
que visa tornar acessíveis 
e ampliar a mobilidade de 
1.635.740 metros quadra-
dos de calçadas em rotas 
prioritárias, até o fim de 
2020. Trata-se do maior 
plano de mobilidade e re-
adequação de calçadas do 
país, com investimentos de 
R$ 200 milhões.

Segundo publicação 
no site da prefeitura, o 
secretário municipal das 
Subprefeituras, Alexandre 
Modonezi, as intervenções 
foram iniciadas nas calça-
das mais largas e seguirão 
para as mais estreitas, que 
precisam ser alargadas. 
“Vamos começar pelas 
obras mais fáceis, onde 
tem uma maior circulação 
de pessoas, e caminhamos 
para as outras”, destacou.

O valor de R$ 200 mi-
lhões, que será destinado 
à execução do 1,6 milhão 
de metros quadrados de 
calçadas, representa eco-
nomia de 32% à adminis-
tração municipal em rela-
ção ao valor referencial de 
R$ 273.626.833,34.

As calçadas serão feitas 
de concreto e lisas como o 

padrão da Avenida Paulis-
ta, ofertando mobilidade 
e segurança para todos. “O 
cadeirante precisa ter con-
dição de locomoção sem 
aqueles degraus que são 
verdadeiros obstáculos nas 
calçadas”, disse Modonezi.

Os critérios utilizados 
consideram os locais com 
grande circulação de pedes-
tres, públicos e privados, 
solicitações realizadas pelo 
Portal SP156 e acesso aos 
equipamentos públicos.

Os mapas com as regi-
ões e vias contempladas 
pelo Plano Emergencial de 
Calçadas podem ser aces-
sados por qualquer pessoa 
na plataforma Geosampa, 
na aba “Sistema Viário”.

Responsabilidade
pela calçada

A cidade possui aproxi-
madamente 40 mil quilô-
metros lineares de calça-
das. Cerca de 85% estão 
sob responsabilidade de 
particulares. A Prefeitura 
de São Paulo realiza manu-
tenção dos outros 17%.

O proprietário do imó-
vel, edificado ou não, tem 
o dever de executar, man-
ter e conservar a calçada. 
Caso não a preserve em 
boas condições, pode ser 
multado por meio da Lei 
nº 15.442/2011 e intimado 
a regularizá-la.

Alexandre Bueno

Redação

O que diz a Prefeitura de São Paulo:
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Educação & Arte na Quarentena

Com objetivo encurtar dis-
tâncias e aproximar algumas 
experiências de bienais no 
Brasil, além de fortalecer e in-
centivar outras iniciativas de 
fomento no campo das artes 
visuais, a Bienal do Norte e a 
Bienal do Sertão organizam o 
primeiro encontro de profis-
sionais e curadores de Bienais 
em território nacional, com a 
participação de Carla Zaccag-
nini, curadora-convidada da 
34ª Bienal de São Paulo. 

O encontro será realizado 
pela plataforma Zoom Mee-
ting no dia 30 julho, às 14h, 
e terá como tema: Conexões 
Bienais de Arte no Brasil - pa-
noramas e perspectivas futu-
ras . 

Participantes 
Carla Zaccagnini - Bienal 

de São Paulo, Carlos Melo 
- Bienal do Barro, Denílson 
Santana - Bienal do Sertão, 
Ed Ferrera - Norte Bienal, Luiz 
Ernesto Meyer - Bienal de 
Curitiba, Patrícia Brito - Bienal 
Black, Mediação de Luciano 
Bonfim - artista cearense e 
doutor em Filosofia pela PUC-
-RIO. 

Conexões Bienais de Arte
no Brasil - panoramas e

perspectivas futuras 
Plataforma Zoom Meeting 

ID da reunião: 829 0048 9890 
Senha: 986208 
Link: http://bit.ly/livenorte 

Live reúne
importantes

Bienais de 
Arte do Brasil 

Caminhão itinerante circula pelas ruas de SP 
levando música e mensagens positivas

Durante 15 dias, “truck” 
com som ao vivo, movimen-
tos robóticos e painel de LED 
360º inéditos surpreenderá 
paulistanos nas varandas de 
prédios, casas, comunidades e 
hospitais.

Quem nesta pandemia 
não se sentiu triste, ansioso, 
solitário, estressado.... Com 
o propósito de espalhar cari-
nho, apoio e atenção para os 
paulistanos, a Brandtruck – 
empresa especializada na cria-
ção, construção e locação de 
caminhões inteligentes para 
experiências - criou um tru-
ck que levará música ao vivo, 
mensagens de dias melhores 
e recomendações da Secreta-
ria Municipal da Saúde sobre 
prevenção da Covid-19 pelas 
ruas de São Paulo.

Por meio de uma ação iti-
nerante, o projeto “Música na 
Varanda”, que acontece até 
o dia 3 de agosto, tem como 
objetivo amenizar, através 
da música, o momento atual 
de tensão e ansiedade que 

a população está vivendo na 
pandemia. Durante 15 dias, 
o caminhão rodará a cidade 
e estacionará, de surpresa, 
em frente a prédios residen-
ciais, casas e comunidades 
da cidade. Serão mais de 250 
apresentações em bairros das 
zonas norte, sul, leste e oeste.

E tudo à distância, é claro: 
as pessoas deverão acompa-
nhar da varanda do seu apar-
tamento ou casa. Como gesto 
de acolhimento, o truck tam-
bém estacionará em frente 
a alguns hospitais da cidade 
para agradecer o imenso es-
forço e empenho dos profis-
sionais da área da saúde.

O repertório, interpreta-
do pelo cantor e compositor, 
Ismaille Miranda – vencedor 
com o Grupo Emoção a Mais 
do programa Astros realizado 
pelo SBT -, foi criteriosamente 
escolhido com músicas que 
passam mensagens de oti-
mismo e amor. E, para que a 
experiência seja memorável 
e atinja os moradores dos an-

dares mais altos, o caminhão 
tem, além de caixas de som, 
um mecanismo inédito que 
movimenta o painel de LED 
360º, estrutura que se eleva 
com dois braços hidráulicos 
e consegue direcionar a ima-
gem para os dois lados da rua.

“Dentro do nosso negó-
cio, relacionado a eventos e 
totalmente parado devido à 
pandemia, encontramos uma 
forma de nos sentirmos úteis, 
levando esperança para as 
pessoas, tão abaladas nesses 
dias. A música alegra e pro-
move bem-estar, esta é a ex-
periência que queremos levar 
com o truck, desenvolvido es-
pecialmente para esse proje-
to.”, conta Marcello Borgerth, 
presidente da Brandtruck.

A psicóloga Angélica Bar-
nes ressalta a importância da 
música para amenizar senti-
mentos como a ansiedade e 
a solidão. “Diversos estudos 
mostram que certas escalas e 
acordes podem proporcionar 
cura, aumentam a capacidade 
imunológica e podem envol-
ver e deixar em estado de êx-
tase. Ela promove equilíbrio, 
acalma ou agita, proporciona 
bem-estar, mexe com nosso 
corpo e mente; pode ajudar a 
concentração ou nos distrair, 
nos envolve em pensamentos 
e lembranças”, explica.

Com realização da Bran-
dtruck, o projeto “Música na 
Varanda” conta com o apoio 
da Crossfox Elétrica.

MEC anuncia que Enem será
em 17 e 24 de janeiro de 2021

Provas digitais vão ocorrer em
31 de janeiro e 17 de fevereiro

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que teve 
a aplicação adiada por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus, foi remarcado para 
os dias 17 e 24 de janeiro, na 
sua versão impressa. A nova 
data para aplicação das pro-
vas foi divulgada hoje (8), 
durante coletiva de impren-
sa transmitida pela internet, 
que contou com a presença 
do secretário executivo da 
pasta, Antonio Paulo Vogel, 
que é o ministro interino, e 
o presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Alexandre Lopes.

A versão digital do exame 
será aplicada nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro. Já a 
reaplicação das provas está 
marcada agora para os dias 
24 e 25 de fevereiro do ano 
que vem. Os resultados serão 
divulgados no dia 29 de mar-
ço. 

“Entendemos que essa 
decisão não é uma decisão 
perfeita e maravilhosa para 
todos. Sabemos que não é. 
Então, buscamos uma solu-
ção técnica, tentando ver a 
data que melhor se adequa 
a todos”, afirmou Vogel, ao 
divulgar o novo calendário. 
Segundo ele, a definição das 
datas foi construída após 
diálogo com as secretarias 

estaduais de Educação e en-
tidades que representam as 
instituições de ensino supe-
rior, tanto privadas quanto 
públicas.  

Segundo o presidente do 
Inep, serão adotadas me-
didas sanitárias durante a 
aplicação das provas, como 
uso de álcool gel e distan-
ciamento adequado entre 
os estudantes. Os protocolos 
sanitários para aplicação das 
provas vão gerar um custo 
adicional de cerca de R$ 70 
milhões para o governo fe-
deral, informou Alexandre 
Lopes.

Consulta pública

Em junho, o Inep chegou 
a realizar uma enquete virtu-
al para saber em quais datas 
os estudantes gostariam de 
realizar a prova. Pelo levan-
tamento, 49,7% dos estudan-
tes preferiam que o Enem 
impresso fosse aplicado em 
2 e 9 de maio de 2021 e o 
Enem digital em 16 e 23 de 
maio. Ao comentar a decisão 
de aplicar as provas entre ja-
neiro e fevereiro, Lopes disse 
que levou em conta, além da 
própria enquete, as opiniões 
das instituições de ensino e 
das secretarias de educação.

Por Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil 
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KANYE WEST NÃO QUER TER 
CONTATO COM KIM KARDASHIAN 

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

É preciso ter consciência 
das responsabilidades fi-
nanceiras que estão inse-
ridas neste ciclo. O céu lhe 
dá condições de conduzir os 
planos com estratégia e su-
peração. É um bom dia para 
se expressar e se posicionar 
com algumas pessoas.

É preciso se responsabili-
zar pelos seus talentos e a 
cada dia buscar desenvolver 
o seu melhor. Abandone a 
necessidade de obter resul-
tados perfeitos. Encare os 
desafios como formas de 
mudar padrões limitantes e 
inove as posturas.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

A maturidade deve ser 
exercitada em família. O 
céu lhe dá condições de as-
sumir compromissos mais 
ousados, com foco em in-
vestimentos para o imóvel 
ou para as necessidades 
domésticas. O céu colabora 
com contatos e notícias.

O céu lhe dá condições de 
resolver questões profissio-
nais ou de fazer acordos im-
portantes com sócios, par-
ceiros ou com uma pessoa 
do seu ambiente próximo. 
Seja objetivo e busque en-
tender o quanto as transfor-
mações são necessárias.

Você está amadurecendo 
muito ao absorver novas 
percepções filosóficas, seja 
por meio das crenças, dos 
estudos ou de experiências 
em outras cidades. É im-
portante seguir a sua nova 
consciência para obter o 
crescimento almejado.

É o seu esforço e a sua capa-
cidade de interagir com as 
responsabilidades financei-
ras que lhe trarão resulta-
dos profissionais. Você está 
passando por um processo 
muito importante de ama-
durecimento da vocação.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

O seu maior aprendizado, 
neste momento, é apren-
der a se desapegar de uma 
vida que não funciona mais 
para você neste novo ciclo. 
Busque se esforçar ao máxi-
mo para vencer os medos e 
permitir a entrada das mu-
danças.

Uma pessoa importante 
contribui com os seus proje-
tos e pode trazer boas notí-
cias. O esforço aliado à matu-
ridade é essencial para que 
você possa conquistar o seu 
crescimento. O foco pode 
estar no casamento, nas 
parcerias ou em sociedades.

É tempo ideal para organizar 
as tarefas da rotina e para 
superar obstáculos no traba-
lho. Uma nova consciência 
é necessária para que você 
conquiste o seu crescimento 
profissional. Você terá con-
dições de resolver assuntos 
do relacionamento.

A vida pede novas posturas 
para desfrutar a vida, mas 
para isso é imprescindível 
renovar as suas posturas. 
Novas percepções o fazem 
amadurecer a relação com 
os filhos e também o campo 
amoroso. As relações fami-
liares passam por mudanças.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

A vida vem preparando o seu 
emocional para lidar com 
mudanças profundas em 
família. A experiência exige 
de você maturidade para 
mudar os aspectos que cau-
sam bloqueios. É um bom 
dia para se posicionar e con-
cretizar projetos pessoais.

A forma de se relacionar 
com amigos ou pessoas que 
interferem em suas ideias ou 
nos projetos que você esteja 
desenvolvendo é uma cha-
ve importante para obter 
êxito. O céu pede habilida-
des para conduzir projetos, 
ensinar e treinar pessoas.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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CASAMÃES

Amnésia; 
esqueci-
mento

Tensão
elétrica
medida
em volts

Cheio de
devoção
religiosa

A carne
que não 
é macia 

Sílaba de
"brejo"

Tipo de
janela

comum em
banheiros

Conceito
mais 

alto da
prova

Osmar
Prado, 
ator 

brasileiro

Prata
(símbolo)

Forma da
curva de
retorno

Cordilheira
do Sul da
Europa

Vogais
de "bola"

Agência
Nacional 

do Petróleo
(sigla)

Dia das
(?): o 2o

domingo
de maio

Que não é
culpado

Habitação;
moradia

Escuridão total (fig.)
Letra que
simboliza
a vitória

Ingrediente
básico 

do caviar

Material dos
antigos LPs
Armadilha 
para roedor

1.900, em
romanos
Centro
estético

Sílaba de
"camurça"
Caloura;
iniciante

Imagina
(durante
o sono)

Passa por
cima; salta
Tecnologia

(abrev.)

Cuidadora 
de crianças

Filha de 
Zeus (Mit.)

Formação
essencial
para que

chova (pl.)

Aceitar
como filho

Mocinhas;
garotas

Praça do 
sambó-
dromo
carioca

Marcha
que faz o

automóvel
recuar

A mulher
que sofre

de
nanismo

3/spa. 5/alpes — atena — vinil. 8/voltagem.

PASSATEMPO

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

CULINÁRIA
INGREDIENTES:
•500 g de camarão médio
•1 1/2 xícara de arroz carna-
roli ou arbóreo
•1 xícara de vinho branco seco
•100 g de champignon (op-
cional) cortado em lâminas
•3 tomates (italiano) grandes, 
maduros e picados
•2 cebolas pequenas raladas
•3 dentes de alho amassados
•1 talo de salsão picadinho
•1 caldo de camarão (ou de 
peixe ou de legumes)
•100 g de creme de leite
•Sal, parmesão, curry, salsi-
nha, folha de louro e azeite a 
gosto
MODO DE PREPARO
Espremer um limão nos ca-
marões e deixar descansando 
enquanto você rala as cebo-
las, pica os tomates e salsão, 
amassa os alhos.
Refogue metade do alho, uma 
das cebolas, 1 folha de louro e 
o talo de salsão no azeite.
Depois acrescente os toma-
tes e refogue até formar um 

molho.
Pingue água só quando começar 
a grudar no fundo da panela.
Tempere suavemente.
Enxague os camarões, escorra-
-os e jogue-os sobre uma fri-
gideira antiaderente (pode ser 
uma wok ou paellera) pré-aque-
cida com azeite e alho picado.
Salpique sobre eles sal e curry. 
Acrescente os champignons. 
Após grelhados, despeje o mo-
lho de tomate já pronto e refo-
gue mais um pouco.

Reserve.
Esse prato tem que fazer por 
etapa, pois quando começar 
preparar o arroz, não se pode 
parar de mexer.
Coloque cerca de 1 litro de água 
para ferver com o caldo de ca-
marão.
Coloque o restante da cebola e 
1 folha de louro noutra panela 
e refogue com azeite. Despeje o 
arroz sem lavá-lo e mexa.
Depois coloque o vinho, sem pa-
rar de mexer. Quando evaporar 

o álcool, adicione a água fer-
vente com o caldo, concha a 
concha, sem para de mexer, 
adicionando mais quando co-
meçar a secar.
Se a água fervida for pouca, é 
só aquecer mais (sem caldo), 
lembrando que o arroz arbó-
reo ou carnaroli cozinha em 
aproximadamente 17 minu-
tos e rende mais que o arroz 
comum.
Vale lembrar, ainda, que risto 
se faz em fogo alto.
Após cozido, despeje-o na 
frigideira dos camarões, mis-
turando delicadamente. Ex-
perimente o tempero e cor-
rija o sal se precisar. Deixe 
terminando de cozinhar ou 
secar mais um pouco, caso 
necessário.
Desligue o fogo e acrescente 
o creme de leite, o parmesão 
e a salsinha picadinha. Mexa 
delicadamente, tampe a pa-
nela e espere uns 5 minutos 
para agregar o sabor. Sirva 
quente.

RISOTO DE 

CAMARÃO

DICA De BeLeZA

O que é um pré-poo?
Pré-poo ou pré sham-

poo é um tratamento an-
tes da lavagem do cabelo 
com função de proteger 
os fios de ressecamento 
causado por shampoos, 
principalmente por aque-
les que contêm sulfato em 
sua composição. Veja a se-
guir a Receita de Pré-poo 
caseiro:

Ingredientes:
*50ml de soro fisiológi-

co
*1 colher sopa de cre-

me Yamasterol
*10 a 15 gotas de óleo 

de argan ou outro de sua 
preferência

*1 colher sopa de glice-
rina líquida

*1 colher sopa de leave-
-in (creme para pentear)

Preparo
Em um recipiente, adi-

cione os ingredientes aci-

ma e misture bem. Reser-
ve essa mistura em um 
potinho com borrifador ou 
com tampa.

Como usar?
Quando for lavar o ca-

belo, aplique o pré poo 
no comprimento dos fios. 
Deixe agir por, no mínimo, 
10 minutos. Após esse pe-
ríodo, lave normalmente, 
com shampoo e condicioo-
nador, o seu cabelo.

Para mais dicas como 
essa, siga       @_jubbueno

Pré-Poo caseiro

Uma fonte próxima a 
Kanye West e Kim Kardashian 
assegurou à revista People 
que o casal já estava consi-
derando o divórcio há várias 
semanas, antes mesmo do 
rapper ter publicado tweets 
polêmicos esta semana.

Ele chocou seus fãs e se-
guidores no Twitter com 
suas recentes revelações: de 
que teria impedido Kim Kar-
dashian de abortar a filha 
North, em 2013 quando en-
gravidou, e de estar tentando 
se divorciar da empresária 
e mãe de seus quatro filhos 
desde 2018.A fonte contou 
à People: “Um divórcio já es-
tava em processo há várias 
semanas (...) eles moram em 
lados opostos de sua casa.”

Uma segunda fonte indi-
cou que o desejo de terminar 
o casamento era mútuo.

“Houve comunicação su-
ficiente, tanto nos últimos 
dias como nas semanas ante-
riores, para estabelecer que 

Socialite já tentou por duas vezes reencontrar o marido

ambos os lados acham que o 
casamento acabou”.

Além do tweet agora ex-
cluído de West, nenhum dos 

dois comentou as recentes 
notícias sobre a suposta se-
paração.

“Agora Kanye seguiu um 

caminho diferente. Tanto em 
termos de decisão de anun-
ciar sua candidatura pre-
sidencial quanto em como 
ele está se expressando e as 
coisas que está escolhendo 
dizer’’, acrescentaram. “Eles 
têm trabalho a fazer, como 
pais que desejam terminar 
esta fase de seu relaciona-
mento”, continuou a fonte. 
“Kanye sabe de tudo isso, e 
tudo o que está acontecendo 
agora é como uma horrível 
demonstração do que são 
os problemas reais”, justifica 
o informante. “Em primeiro 
lugar, ele tem algumas ne-
cessidades que precisam ser 
atendidas com urgência”, dis-
se a fonte, provavelmente re-
ferindo-se à saúde mental de 
West. “Então eles precisam 
avançar em termos de es-
truturar uma separação que 
possa ser amigável e saudá-
vel para eles e, principalmen-
te, para seus quatro filhos”. 

Fonte: OFuxico

Desejo de finalizar casamento é mútuo

HORÓSCOPO
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Uso de máscaras durante as atividades físicas
As mudanças que vieram 

com a Pandemia do Covid 19
O mundo mudou com a 

chegada da pandemia do coro-
navirus e com esta mudança, o 
modo de praticarmos ativida-
des físicas, também mudou. E 
hoje, o que mais se discute no 
meio, é o uso de máscaras du-
rante a prática das atividades 
físicas, principalmente no caso 
da corrida, que é uma das mais 
populares que temos.

Em primeiro lugar, precisa-
mos entender que que existe 
uma lei e uma determinação 
das organizações competentes 
para que se use a máscara ao 
sair de casa para um ambien-
te público, seja para caminhar, 
para ir ao mercado ou para fa-
zer qualquer atividade física.

A OMS, as leis municipais 
no Brasil e também, a socie-
dade brasileira de Medicina 
do Esporte e do exercício re-
comendam o uso da máscara 
para fazer atividade física. En-
tão, não há como fugir disso!

Mas por que?
O uso da máscara serve pra 

gerar uma barreira física de 
proteção das vias respiratórias 
em relação ao meio ambiente.

Isso é para que você não 
inale nada que está no meio e 
que você também não jogue 
nada da sua via respiratória, 
para o meio externo, explica o 
Dr. Samuel Lopes, médico, es-
pecialista e referência em trau-
ma do esporte.

E quanto à eficácia
da Máscara?

Dr. Samuel Lopes é médico, es-
pecialista em trauma do esporte

Bem, isto varia muito. Sabe-
mos que ela não é 100% eficaz, 
mas, ela protege, garante o 
médico.

Correr, praticar atividades 
físicas, suar e respirar na más-
cara, principalmente se você 
estiver com a máscara de pano, 
ou qualquer outra, ela certa-
mente vai ficar molhada e per-
der sua efetividade. Por isso, o 
ideal é que você troque a más-
cara sempre que ela ficar en-
charcada ao longo da atividade 
física.

E qual o tipo de máscara 
devemos utilizar para praticar 

atividades físicas?
Para esta questão, o Dr. Sa-

muel Lopes sugere que a pes-
soa escolha sempre uma más-
cara que lhe seja confortável, 
principalmente porque a más-
cara durante atividade física, 
gera mais calor no rosto.

Segundo o médico, que 
também pratica corrida, por-

tanto tem convivido com o uso 
de máscaras  fora dos centros 
cirúrgicos, as máscaras que 
ventilam menos, como as más-
caras cirúrgicas e as máscaras 
de TNT, podem dar mais sen-
sação de calor, portanto mais 
desconforto; por outro lado as 
máscaras de pano, se você sua 
demais, ficam muito molhadas 
e aderem muito ao rosto,  boca 
e acabam incomodando muito 
mais. Isso, sem falar que temos 
que lavá-las, após cada uso.

E quanto tempo dura uma 
máscara cirúrgica? 

As máscaras cirúrgicas sim-
ples são descartáveis, para uso 
único, assim como as de pano, 
que devem ser lavadas após o 
uso para serem reutilizadas. 
Algumas, como a N95, podem 
ser usadas mais vezes - teori-
camente pode-se usar a más-
cara por até 30 dias, segundo 
normas técnicas do próprio 
fabricante da N95. Porém essa 
orientação é para o uso normal 
de profissionais e não para a 
prática de corrida e ou ativida-
de física, diz o Dr. Samuel, que 
faz uma ressalva: Se você usar 
qualquer máscara e por qual-
quer motivo, ela ficar suada e 
molhada, ela perde totalmente 
a efetividade e deve ser substi-
tuída.

De qualquer forma, ainda 
não temos estudos que apon-
tem de maneira precisa a vida 
útil do uso de cada máscara.

E o meu rendimento vai cair 
com o uso da máscara?
Sim, o rendimento cai, prin-

cipalmente se são treinos mais 
longos ou que você precisa im-
primir mais velocidade ou in-

tensidade.
Isso acontece porque a pró-

pria barreira que a máscara 
gera, te obriga a solicitar mais 
musculatura respiratória para 
que você jogue mais oxigênio 
para dentro e expire o gás car-
bônico, porém, existe uma res-
salva importante: Precisamos 
levar em conta que estamos vi-
vendo um tempo de isolamen-
to de alguns meses, então, an-
tes de implicarmos à perda de 
performance e a dificuldade ex-
clusivamente à máscara, vamos 
fazer uma análise pessoal sin-
cera e avaliar  como está nosso 
seu condicionamento hoje.

 Você está com a mesma 
performance que tinha há 4 
meses atrás? Talvez não, ali-
ás, provavelmente não.  Então 
essa queda de performance ou 
a dificuldade de fazer uma cor-

rida, também não se deve ex-
clusivamente ao uso da másca-
ra e sim ao seu funcionamento. 
Diz o médico.

E quanto a retenção
de CO2? 

Sobre o gás carbônico que 
você retém na máscara durante 
a atividade física, é o seguinte: 
Se seu treino é curto, esta re-
tenção é mínima, mas se você 
está hiperventilando ao longo 
da sua atividade ou se você faz 
uma atividade por um tempo 
muito prolongado, você gera 
uma produção e um acúmulo 
maior de gás carbônico, então 
sim, você está se sujeitando 
aos efeitos do acúmulo de gás 
carbônico dentro da sua más-
cara e pode sentir mais cansa-
ço e, em alguns casos, tonteira 
e outros sintomas.

Resumindo, não há estudos 

com grande evidência científi-
ca sobre o uso de máscaras e 
nem sobre qual o melhor tipo 
de máscaras. Porém, neste mo-
mento, a máscara é necessária 
por uma questão de proteção, 
mas também de educação e de 
respeito ao próximo.

Também devemos lembrar 
que lugares onde há muita con-
centração de pessoas, devem 
ser evitados porque a melhor 
estratégia para prevenção do 
coronavírus, ainda é o isola-
mento social.

Então, se você vai fazer ati-
vidade física e eu recomenda 
fortemente que todos conti-
nuem a fazer atividade física 
regularmente, diz o Dr. Samuel 
Lopes, façam com o devido cui-
dado e usem a máscara se fo-
rem para a rua, em respeito ao 
próximo.

Os desafios da obesidade e os riscos do Covid19
Doenças crônicas associadas à obesidade agravam o quadro de pacientes com Covid-19

Em março de 2020, a 
OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), classificou o 
COVID-19 como uma pan-
demia, isto é, um vírus que 
está circulando por todos os 
continentes, causando uma 
síndrome composta por um 
amplo espectro de gravidade 
que vai desde pacientes as-
sintomáticos, como aqueles 
que apresentam ou apresen-
tarão comprometimento de 
múltiplos órgãos.

Assim sendo, vamos fa-
lar da gravidade do Covid-19 
para o paciente obeso.

Estudos recentes nos Es-

tados Unidos e França con-
cluíram que a obesidade é a 
condição crônica que mais 
leva pessoas a serem hospita-
lizadas pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2). A inflamação 
gerada pelo excesso de peso 
seria a grande responsável 
pelas complicações nesses 
indivíduos.

 A obesidade pode estar 
relacionada a várias outras 
doenças; hipertensão, doen-
ças cardíacas, doenças pul-
monares e diabetes, poden-
do inclusive ser responsável 
pelas alterações hormonais; 
promovendo um estado infla-
matório constante; Esse pro-
cesso inflamatório é causado 
pelo excesso de peso.

Diante desse quadro, a 
pessoa obesa está com o or-
ganismo mais fragilizado e 
suscetível às complicações 
do Covid19, evoluindo para a 
sua forma mais grave da do-
ença.

Um dos grandes desafios 
no caso de obesos com co-
vid19 é a falta de estrutura 

hospitalar, isso porque não 
há instalações adequadas 
para uma demanda tão gran-
de; faltam leitos adequados 
para obesos graves, além das 
dificuldades nos procedimen-
tos de intubação e no diag-
nóstico por imagem; tudo 
fica mais complicado devido 
ao limite de peso dos equipa-
mentos próprios para esses 
exames.

Isolamento Social
Segundo a Federação 

Mundial de Obesidade, o 
isolamento acaba agravando 
ainda mais o problema. Os 
casos de depressão e ansie-
dade entre as pessoas desse 
grupo também aumentaram 
e se agravaram com o isola-
mento social, potencializadas 
pelo medo e a incerteza.

Todo esse cenário também 
dificulta aqueles que necessi-
tam de uma dieta restrita e 
tem problema de controlar o 
peso, pois a quarentena pre-
dispõe ao sedentarismo. E 
como se exige medidas mais 
extremas de prevenção para 
grupos de risco, a falta de ati-
vidade física como rotina, fal-
ta de caminhadas ao ar livre, 
somam se aos desafios en-
frentados por essas pessoas.

Obesidade 
Infantil

O Departamento Científi-
co de Endocrinologia, através 
da Sociedade Brasileira de 
pediatria, publicou uma nota 

de alerta aos pais. Para 
crianças e adolescen-
tes com    obesidade 
o desafio pode ser 
maior se os pais não 
conversarem com 
seus filhos; é ne-
cessário ouvir 
os seus fi-
lhos, so-
bre os 
m e d o s , 
as dú-
vidas e 
incertezas 
com relação 
ao Covid19, 
além de orientá-los com a 
prevenção e estimulá-los a 
participar de atividades físi-
cas, ainda que improvisadas 
dentro de casa, bem como 
manter uma dieta saudável. 
Também é necessário colocar 
limites no uso das telas, para 
que não se extrapole o tem-
po diante de TVs e celulares. 
A orientação e apoio de pro-
fissionais de saúde e a rotina 
de exames médicos também 
precisa ser reprogramada se 

Dra. Bruna Marisa é médica, 
pós graduada em Endocrinolo-
gia e Medicina Ortomolecular

necessário.

Conclusão

A obesidade é 
um grande fator de 
risco, pois diante 

de qualquer 
quadro viral 

a pessoa 
precisará 

de um 
sistema 
imuno-
l ó g i c o 

c o m p e -
tente.

Assim, a 
orientação chave para essas 
pessoas, é que elas mante-
nham uma dieta saudável 
para que o sistema imunoló-
gico do organismo seja refor-
çado. Procurar exercitar-se 
por pelo menos uma hora 
por dia, mesmo que seja den-
tro de casa.

Os cuidados com a obe-
sidade, aliados a prevenção 
do covid19 e a atenção com a 
saúde mental, tornam se im-
prescindíveis nesse período.
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Aos 54 anos, Mike Tyson 
retorna aos ringues para 

luta de exibição

Adversário será Roy Jones Jr, ex-campeão em 
diferentes categorias

O ex-campeão mundial 
dos pesos pesados   Mike Ty-
son retornará aos ringues 
no dia 12 de setembro, 
oportunidade na qual en-
frentará o campeão mun-
dial de quatro divisões Roy 
Jones Jr em uma luta de exi-
bição, informou a platafor-
ma de mídia social e música 
Triller na quinta-feira(23).

A luta de oito rounds 
fará parte de um evento de 
pay-per-view de três horas 
mostrado pela Triller, que 
também obteve direitos de 
transmissão para uma série 
de 10 episódios com cenas 
da preparação dos lutadores 
e dos bastidores.

Tyson, que tem 54 anos, 
provocou os fãs sobre um 
possível retorno ao ringue 
em maio ao postar vídeos de 
seus treinos.

Um vídeo mostrou Tyson, 
o primeiro peso pesado a 
manter os títulos da Asso-
ciação Mundial de Boxe, do 
Conselho Mundial de Boxe 
e da Federação Internacio-
nal de Boxe, treinando com 

Foto: Steve Marcus/Reuters

intensidade e força antes de 
falar a mensagem “estou de 
volta”.

Tyson disse que estava 
interessado em voltar ao rin-
gue para arrecadar dinheiro 
para caridade. A partir daí 
potenciais adversários ime-
diatamente começaram a se 
apresentar para um comba-
te com o lutador.

O antigo rival Evander 
Holyfield e o ex-jogador de 
rugby neozelandês Sonny 
Bill Williams estavam entre 
os possíveis candidatos an-
tes da escolha de Jones Jr.

Jones Jr, 51 anos, que de-
tém simultaneamente um 
recorde de sete cinturões, lu-
tou pela última vez em 2018.

Tyson se tornou o cam-
peão dos pesos pesados 
mais jovem da história, após 
derrotar Trevor Berbick em 
1986 aos 20 anos. Ele venceu 
50 de suas 58 lutas profissio-
nais antes de se aposentar 
em 2005, após uma derrota 
para Kevin McBride.

Por Steve Keating 
Toronto (Ag. Brasil)

Por conta da 
pandemia do 
novo coro-
navírus, o GP 
Brasil de F1 

foi cancelado este ano após 
decisão da FiA, de acordo 
com informações da agên-
cia de notícias do jornal O 
Estado de S. Paulo, divulga-
da na sexta feira(24).

As etapas do México e 
Estados Unidos também fo-
ram canceladas pelo mes-
mo motivo. Os três estão 
entre os países nos quais a 
pandemia tomou propor-
ções mais alarmantes. O GP 
de Austin, no Texas, seria 
realizado em 23 de outu-
bro. Na semana seguintes, 
a categoria viajaria para a 
Cidade do México. A corri-
da no Autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo, seria 
em 15 de novembro.

De acordo com o portal 
G1.globo.com, pelo gover-
no do estado e pela pre-
feitura da capital, o evento 
não seria cancelado em São 
Paulo.

Em julho, o governador 
João Doria (PSDB) garan-
tiu que o GP do Brasil seria 

Por pandemia, GP Brasil de F1
em 2020 é cancelado

É a primeira vez em 47 anos que o Grande Prêmio do Brasil não será realizado

realizado em novembro de 
2020 no Autódromo de In-
terlagos.

“Para este ano, está con-
firmada a Fórmula 1 em 
São Paulo. Nós temos um 
contrato. O contrato tem 
que ser cumprido. Temos 

que deixar isso claro, de 
parte a parte, havendo con-
dições sanitárias para a re-
alização da corrida, e tudo 
indica que sim, obedecidos 
estes protocolos de saúde 
no estado de São Paulo”, 
disse Doria na ocasião.

O prefeito Bruno Co-
vas (PSDB) também havia 
defendido que os indica-
dores de saúde da cidade 
permitiam que o evento 
ocorresse com segurança. 
Paralelamente, àquela al-
tura já corriam rumores de 

que a Fórmula 1 não teria 
nenhuma corrida nas Amé-
ricas neste ano por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus.

A pandemia afetou a 
temporada 2020 da Fór-
mula 1 desde o início. A 

primeira etapa, da Austrá-
lia, foi cancela em março 
já durante os treinos livres. 
Na ocasião um mecânico 
da McLaren foi diagnotica-
do com covid-19 e a equi-
pe se retirou. Em seguida, 
protestos do hexacampeão 
Lewis Hamilton engrossa-
ram o coro pela suspensão 
do campeonato.

Foi o que aconteceu, 
bem como as etapas se-
guintes no Bahrain, Vie-
tnã e China. A FiA então 
traçou novos planos e foi 
negociando etapa a etapa. 
A temporada começou de 
fato este mês com duas 
corridas seguidas na Áus-
tria e uma na Hungria.

Na próxima semana a 
categoria tem mais duas 
etapas no circuito de Sil-
verstone na Inglaterra an-
tes de seguir para a Espa-
nha. Além de México, EUA e 
do GP Brasil de F1, o evento 
foi cancelado também na 
Austrália, Azerbaijão, Ho-
landa, Mônaco, Singapura 
e Japão.

Fontes: 

MSN.com

G1.globo.com

Autódromo de Interlagos em SP, desde a década de 90 é o endereço do GP Brasil na F1, contrato encerra este ano

Balanço Patrimonial

Período até 31/12/2019

reduzido descrição Saldo Atual

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
BENS NUMERARIOS

1001 CAIXA GERAL 70,14 D
TOTAL DE BENS NUMERARIOS 70,14 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO

1039 BANCO BRADESCCO - S/A - C/C 17.049-6 17,64 D
TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO 17,64 D
APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL

1137 BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1096-0 731821,82 D
1139 BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6849-7 RENDA FIXA LP 103913,71 D
1140 BANCO BRADESCO -  S/A - CTA 10010832 POUPANCA 23644,83 D

TOTAL DE APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL 859380,36 D
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 859468,14 D
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR
CLIENTES A RECEBER
TOTAL DE CLIENTES A RECEBER 5577,1 D
OUTROS CREDITOS

1401 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 37739,71 D
1405 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 32448,88 D
1410 ADIANTAMENTO DE SERVICOS 39385,17 D

TOTAL DE OUTROS CREDITOS 109573,76 D
TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR 115150,86 D
OUTROS
DESPESAS ANTECIPADAS

1501 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6871,82 D
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS 6871,82 D
TOTAL DE OUTROS 6871,82 D
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE 981490,82 D
ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS E DIREITOS EM USO

1701 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2240,88 D
1702 MOVEIS E UTENSILIOS 23921,97 D
1705 VEICULOS 89769,2 D
1706 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO 15442,08 D
1716 CONSORCIO 8487 D
1751 ( - ) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 634,79 C
1752 ( - ) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS 8599,69 C
1755 ( - ) DEPREC.ACUMUL -  VEICULOS 78515,73 C
1756 ( - ) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO 8181,94 C

TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO 43928,98 D
TOTAL DE IMOBILIZADO 43928,98 D
TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE 43928,98 D
TOTAL DE ATIVO 1025419,8 D

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS
EMPRESTIMOS

3034 EMPRESTIMO BCO BRADESCO S/A 3928,44 C
TOTAL DE EMPRESTIMOS 3928,44 C
TOTAL DE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS 3928,44 C
FORNECEDORES
FORNECEDORES GERAIS
TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS 6001,26 C
TOTAL DE FORNECEDORES 6001,26 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS

3168 INSS S/ AUTONOMOS A PAGAR 8967,26 C
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS 8967,26 C
TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS 8967,26 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
SOBRE RECEITAS

3203 ISS A PAGAR 1012,9 C
3205 COFINS A PAGAR 2501,76 C

TOTAL DE SOBRE RECEITAS 3514,66 C
RETIDOS NA FONTE

3271 I.R.R.F A RECOLHER (P.F) 1660,13 C
TOTAL DE RETIDOS NA FONTE 1660,13 C
TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5174,79 C
OUTRAS OBRIGACOES
OUTRAS

3332 ENERGIA ELETRICA 69,24 C
3334 SEGUROS A PAGAR 6466,86 C
3335 ALUGUEL A PAGAR 2316,55 C
3340 CONTAS A PAGAR 631,63 C
3341 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 312,66 C
3349 SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO DST/AIDS 697904,32 C
3353  PROJETO JOVENS DO CENTRO À PERIFA 109218,71 C

TOTAL DE OUTRAS 816919,97 C
TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES 816919,97 C
TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 840991,72 C
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO LIQUIDO

3881 PATRIMONIO SOCIAL 154841,14 C
3890 SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO 29586,94 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO 184428,08 C
TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO 184428,08 C
TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO 184428,08 C
TOTAL DE PASSIVO 1025419,8 C
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dESCrIção VALor
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO
RECEITA BRUTA 1235251,41
RECEITA BRUTA COM RESTRICAO 905981,58
RECEITA DE SUBVENCOES 839946,29
PROJETO DE DESENV. GESTAO EM DST/AIDS 660678,59
PROJETO - RODAS SEXUALIDADES 93274,1
PROJETO - UNICEF 85962,31
 PROJETO JOVENS DO CENTRO A PERIFA 31,29
RECEITAS EVENTUAIS - SEM  RESTRICAO 66035,29
CURSOS 66035,29
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS - SEM RESTRICAO
RECEITA BRUTA DE VENDAS 13603,3
REVENDA DE MERCADORIAS - DOADAS 13603,3
RECEITA CONTRIBUICOES E DOACOES - SEM RESTRICAO 315666,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES 315666,53
DOACOES - PESSOA FISICA 1610,38
DOACOES - PESSOA JURIDICA 314056,15
( - )DEDUCAO RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS -S/RESTRICAO -9354,3
( - ) DEDUCAO DA RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS -9354,3
( - ) DEDUCAO DA RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS -9354,3
ISS -3301,76
COFINS -6052,54
( - ) CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL -1193409,65
( - ) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL -1193409,65
( - ) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL- SEM RESTRICAO -1193409,65
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO -21081,55
MANUTENCAO E REPAROS -5288,22
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F -475939,18
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J -269643,41
MATERIAL DE LIMPEZA -204,37
UNIFORMES DE TRABALHO -366,56
FRETES E CARRETOS -36,04
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -134
ALUGUEL E CONDOMINIO -30000,1
ENERGIA ELETRICA -957,7
TELEFONE/INTERNET -8612,83
SEGUROS -10606,74
ASSISTENCIA MEDICA -39918,32
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -31771,2
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES -22377,67
BENS DE PEQUENO VALOR -2203,15
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS -1512,8
DESPESAS COM VEICULOS -18239,02
MATERIAL DE ESCRITORIO -18831,98
CORREIOS E MALOTES -320,25
JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS -121,45
COPA,COZINHA E REFEITORIO -942,53
LANCHES E REFEICOES -52425,18
CARTORIO,AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS -2855,2
VIAGENS E ESTADIAS -7095,57
MEDICAMENTOS -336,47
ASSISTENCIA CONTABIL -11805,84
LOCACAO DE VEICULOS -3910
CONDUCAO -5221,51
DOACOES CONTRIBUICOES -600
VEICULOS DE TERCEIROS -400
AJUDA DE CUSTO -149650,81
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO 14002,8
DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO -10828,49
DESPESAS TRIBUTARIAS - SEM RESTRICAO -4559,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO 54,79
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO -118,96
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS -1450,93
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO 29586,94
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