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Insumos para vacina
CoronaVac chegam ao
Brasil dia 25 de maio

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na
quarta-feira (19), que a China
antecipou em um dia o envio dos
insumos para a produção da CoronaVac. A informação foi dada
em entrevista ao UOL News. “O
governo da China autorizou, inicialmente, o envio de 4.000 litros
de insumo, depois revisou para
3.000 litros e antecipou para 25
de maio”, afirmou Doria. A previsão inicial era de que os insumos
seriam enviados no dia 26.
O envio de 1.000 litros a menos de insumos frustrou os diretores do Instituto Butantan, que
agora tentam reverter a decisão
e negociar com o governo chinês.
Ao todo, o contrato com a Sinovac
prevê a liberação de 10 mil litros
de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), o que permitiria produzir 18

China vai antecipar envio do IFA

milhões de aplicações. Além do
atraso, a chegada de menos insumos deve desacelerar ainda mais
a campanha de vacinação no Brasil nos meses de maio e junho. A
CoronaVac é a vacina contra a covid-19 mais utilizada no país.
Fonte: UOL

Vereador André Santos (Republicanos)
recebe diretores de jornais regionais
para discutir a “comunicação”
No último dia 11, o vereador
André Santos (Republicanos) recebeu em seu gabinete, na Câmara Municipal de São Paulo,
Haroldo Lago (Jornal dos Bairros),
Alexandre Bueno (SP Regional)
e Wilson Borges (Destaque SP),
diretores de veículos de mídias
regionais (jornais de bairro e
plataformas digitais), um importante elo de ligação entre o
poder público e as comunidades
paulistanas.
Em sua fala, Haroldo, dono
do Jornal dos Bairros, enfatizou
“aproveito para parabenizar o
vereador pela receptividade e
dizer que dos 55 vereadores da
cidade, o senhor foi o único que
respondeu o e-mail e aceitou

Foto: Ingrid Fausto

Vereador André Santos (centro) está em seu segundo mandato
conversar com a gente”.
O vereador ouviu as demandas dos presentes e entendeu
quando Alexandre Bueno trouxe

a realidade da categoria “a mídia regional, como tantos outros
serviços, tem sofrido com a pandemia e, principalmente, com o

fechamento dos comércios locais, tivemos reflexo direto com
a escassez de anúncios e, por
isso, solicitamos um apoio e/ou
fomento por parte do poder público para continuar com nosso
importante trabalho de levar a
informação, de forma gratuita,
à população de São Paulo”, concluiu Bueno.
O vereador André Santos,
reconheceu a importância desse segmento e se comprometeu
em intermediar um encontro
com o presidente da CMSP, Milton Leite (DEM) e com o novo
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
para encontrar uma maneira de
solucionar essa situação da mídia regional.
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Bruno Covas e a Política,
com P maiúsculo
Por
Rodrigo Augusto Prando,
Paulo Dutra Costantin
e Deysi Cioccari
Faleceu no último domingo
(16), Bruno Covas, Prefeito de
São Paulo, aos 41 anos. Novo,
muito novo. Registre-se, aqui,
o impacto para sua família, seus
pais e, especialmente, ao jovem
Tomás, seu filho, que esteve ao
lado do pai durante a luta contra
a doença.
Há, contudo, um impacto
mais amplo, para a vida política
nacional. Bruno foi um democrata, afeito ao diálogo e à negociação política. De sobrenome
marcante, Covas, de seu saudoso avô, Mario Covas, desde jovem esteve, no bojo da família,
envolvido com as questões políticas e de governo. Morou, por
um tempo, com Mario Covas no
Palácio dos Bandeirantes: uma
festa, por certo, para uma criança morar num palácio! Embora
o peso do sobrenome estivesse
presente, Bruno trilhou seu caminho, sem afobação, sem queimar etapas. Filiado ao PSDB,
Partido da Social Democracia
Brasileira, teve, em primeiro
lugar, vida partidária, tendo
sido Presidente da Juventude
do PSDB. Candidatou-se - e foi
eleito - deputado estadual e deputado federal; foi Secretário do
Meio Ambiente de Geraldo Alckmin; foi Vice-Prefeito de João
Doria; tornou-se Prefeito de São
Paulo com a saída de Doria para
ser candidato e Governador de
São Paulo; e, por fim, candidatou-se à reeleição e foi, no
segundo turno, de 2020, eleito
prefeito disputando contra Guilherme Boulos, do PSOL. Exercer
o Poder Executivo (prefeito, governador e presidente) após ter
sido do Poder Legislativo (vereador, deputado estadual e deputado federal) trouxe um ganho

A Covid-19 mata,
não importa a idade.
substancial para a construção da
liderança, bem como o conhecimento necessário para dialogar
com os demais atores políticos e
todas as forças sociais.
Bruno não herdou o temperamento mais combativo de Mário Covas; ele foi, quase sempre,
definido como educado, elegante e afável até com os adversários (fato comprovado ao ligar
para Boulos, no ano passado,
para se desculpar por uma atitude de um membro de seu partido durante a disputa municipal).
Em tempos de política feita com
ódio, fake news e ataques de
toda a sorte, Bruno manteve-se
dentro dos limites de sua personalidade cordata. Governou a
maior cidade do país no centro
de uma pandemia e, nela, teve
acertos e erros. Quando errou,
ouviu, ponderou e recuou. Em
plenas restrições da circulação
objetivando diminuir a contaminação pela Covid, Bruno foi,
com seu filho, ao estádio assistir
a final da Copa Libertadores. Tal
fato gerou ataques inenarráveis
pelo conteúdo de ódio, mas ele
os enfrentou e sabia que, ali,
era um momento único para ser
vivenciado com seu filho. Não
haveria outra possibilidade. Em
tempos idos, não tão distantes,
Bruno foi considerado baladeiro e durante uma grande chuva
que castigou a cidade, estava em

viagem pessoal, o que lhe rendeu críticas (inclusive nossas).
Mas, rapidamente aprumou-se
e entendeu que governar é abdicar de desejos individuais, de
ter resiliência e humildade de
recuar diante do erro. Com câncer e com Covid, mudou-se para
a Prefeitura e tornou-se prefeito
full time.
Bruno Covas deixa seu legado, da Política com P maiúsculo.
Daqueles que vivem para a Política e não que vivem da política;
dos homens que servem ao público e não dos que se servem do
que é público. Foi político apaixonado pela atividade. Tinha
o que Max Weber chamava de
“vocação para a Política”. Sentirão sua falta no seio familiar, no
PSDB, na prefeitura e no Brasil.
Que seu exemplo frutifique neste solo árido em que nos encontramos. A vida tem seu termo. A
esperança é imorredoura.

Use máscara
corretamente.

Lave sempre as mãos com água
e sabão ou use álcool em gel.

Evite aglomerações, mantenha
o distanciamento social

e, preferencialmente,
não saia de casa.

Rodrigo Augusto Prando
é professor e pesquisador da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências
Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp.

Protegendo-se, você também
protege quem você mais ama.

Paulo Dutra Costantin é
doutor economia e professor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Baixe o app e-saúdeSP
e receba todas
as orientações.
prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Deysi Cioccari é cientista política e jornalista.
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HORÓSCOPO

(21s/03 a 20/04)

ÁRIES

TOURO
(21/04 a 20/05)

Simpatia e boa lábia ajudarão
você a conseguir tudo que
quiser. A Lua no seu paraíso
astral garante muito entusiasmo e você vai contagiar o
mundo com seu alto-astral.
Enquanto Vênus na Casa da
Comunicação deixa suas palavras mais gentis e carinhosas,
facilitando bastante o convívio
com as pessoas, os acordos e
os relacionamentos em geral.

Seu signo atravessa uma fase muito positiva para o seu bolso, com
Mercúrio e Vênus na sua Casa
das Finanças. O primeiro pode
trazer ideias bem criativas para
você ganhar dinheiro, enquanto o segundo, símbolo de sorte,
promete boas oportunidades de
aumentar seus ganhos. inalizando que pode faturar ainda mais
com produtos e serviços caseiros ou com negócios de família.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER
(21/06 a 21/07)

Você está com a faca e o
queijo na mão para realizar
seus sonhos, Gêmeos. Vênus
e Mercúrio na Casa 1 destacam todas as habilidades e
potencialidades do seu signo.
Para completar, a Lua ocupa a
Casa 3, deixando o seu poder
de comunicação ainda mais
forte. Sua lábia será tão poderosa que ninguém conseguirá dizer não para você.

O desejo de ganhar dinheiro e
garantir uma vida melhor e mais
confortável para você e os seus
continua acentuado e você deve
ficar de olho nas oportunidades de faturar uma grana extra.
Se você anda preocupado(a)
com uma dívida, é um bom
momento para renegociar ou
mesmo para ir em busca de fontes alternativas de renda que
ajudem a quitar o que deve.

LEÃO

(22/07 a 22/08)

Você pode contar com o
apoio de pessoas queridas
para colocar um projeto em
prática ou até para definir algumas metas para o seu futuro. Trabalho em equipe pode
ser bem produtivo, mas sem
deixar de lado o respeito ao
distanciamento e os cuidados
com a saúde.

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

Fique atento(a), pois você pode
conquistar a confiança dos
chefes, receber alguns elogios
e, quem sabe, até faturar uma
promoção. Mercúrio na Casa
10 incentivará você a expor
mais as suas ideias no trabalho
- aproveite para para apresentar um projeto ou falar mais
sobre as suas potencialidades.

LIBRA

ESCORPIÃO

Bom momento para investir nos
seus ideais e projetos para o futuro. Você vai encontrar bons
aliados e você deve agir em equipe para chegar mais rápido aos
seus objetivos. Poderá aprender
muito com alguém sábio e experiente: siga o exemplo de pessoas
que já estão na posição ou no
cargo em que você quer chegar.

Ppode pintar uma boa chance de mudança e promoção
para você no emprego. Fique
de olho ao que acontece ao
seu redor para identificar e
agarrar uma boa oportunidade. Os chefes também estarão de olho em você, por isso,
mostre todo seu potencial.

(23/09 a 22/10)

EX-BBB CAIO AFIUNE BRINCA
COM FAMA DE CALOTEIRO E FAZ
CAMPANHA COM SERASA
Os fãs do BBB21 vasculharam a vida de todos os
participantes da casa. Um
deles, Caio Afiune, estava com o nome sujo após
possivelmente ter passado 28 cheques sem fundo.
Agora, ele brinca com a
situação e faz publicidade
para o Serasa.
Na ação, Caio fala sobre
a importância de se organizar financeiramente e dá
dicas para se planejar. Ele
explica, ainda, que através
da Serasa é possível conseguir crédito, consultar a
pontuação de crédito (Serasa Score), negociar dívidas, monitorar o seu CPF
e guardar dinheiro com a
carteira digital.
“Se você tinha dúvidas
como eu, segue a Serasa
nas redes sociais e se ins-

Caio Afiune fez fama no BBB e ganhou o apelido de ‘Caioteiro’ fora da casa
creva no canal! Você vai plica o ex-BBB.
descobrir que eles têm
Segundo o Serasa, famuitos outros serviços que lar de finanças e de envocê nem imaginava”, ex- dividamento não precisa

ser um tabu, e a empresa quer mostrar que tem
vida e crédito após a negativação.

CULINÁRIA
INGREDIENTES:
4 batatas médias
1 tablete de caldo de galinha
1 colher (sopa) de óleo
1 colher (sopa) rasa de sal
ou a gosto
5 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de couve
manteiga cortada em tiras
1 lingüiça calabresa defumada cortada em rodelas
MODO DE PREPARO:
Na panela de pressão, coloque a batata, o caldo de
galinha, o óleo, a água e
sal.
Cozinhe por cerca de 10
minutos (começar a contar

(23/10 a 21/11)

o tempo depois que a panela
começar a chiar) até a batata
desmanchar.
Em seguida, bata tudo no liquidificador.

Acrescente as rodelas de calabresa e ferva.
Desligue o fogo e adicione a
couve-manteiga.
Na hora de servir, coloque

um fio de azeite ou croutons.
TEMPO DE PREPARO: 30
minutos
RENDIMENTO: 4 porções

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Acumula a energia
do celular
Lanche popularizado
por atletas
Instalação
militar da
Aeronáutica

© Revistas COQUETEL

Reduzir (os preços)
(?) Harris, Arranha
ator ame- levemente
ricano (o joelho)

Base do
quadro
Cômodo
para visitas

Artefato
para pegar
peixes
As vogais

Norma
(?) os pés
no chão:
ser realista

Desgraça
Calma
(gíria)
Amarrado
(?) Noel:
o Bom
Velhinho
O cheque
do crediário
Adoçante
natural

Grupo de
montanhas
(Geog.)

A pessoa
que fala
Medida
agrária

"(?), Se Eu
Te Pego",
música de
Michel Teló

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/01)

No amor, não é hora de se
aventurar em romances passageiros. Vênus e Mercúrio
convidam você a se envolver
de verdade com alguém e a
buscar alguém que realmente combine com você. Quem
já encontrou a sua alma gêmea pode aguardar momentos de muita sintonia, bom
diálogo e muito romantismo
com quem ama.

Fase de sorte e boas oportunidades e bom entrosamento
com chefes, colegas e clientes. Você vai mostrar mais
prestatividade e atenção com
os outros e isso deve contar bons pontos a seu favor.
Mas tensões entre Lua e Urano alertam que pode perder
dinheiro ou ter gastos inesperados no início do dia: evite despesas desnecessárias.

Interjeição
de susto
(?) vera:
babosa

Tecla de
gravação
do videocassete

Teto de
concreto
armado
(pl.)
Água
congelada
Religião
(abrev.)
(?)-mail,
correio da
internet

Fato imprevisto
O código
genético

Césio
(símbolo)

Colocar
dia, mês e
ano

As nações

Administram sedativos
Um cento
Depois
de; em
seguida

Qualificar
(Gram.)
Deixar
afastado
Confrontar
Sala de
projeções
Sílaba de
"rosas"

BANCO

Idioma
falado em
Moscou

3/dna — rap — rec. 4/aloé. 5/relax — serra. 9/adjetivar.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

Figura
feminina
do
baralho
Dani (?):
humorista
do "Zorra"
(TV)

"Dom (?)",
obra de
Machado de
Assis (Lit.)

Estilo musical de
Gabriel O
Pensador
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Solução

Explore a sua experiência e o que
aprendeu em funções ou empregos anteriores para se destacar
agora. Só precisa ter cuidado com
mal-entendidos: esclareça dúvidas com diálogo. Sucesso em dobro para quem atua num negócio de família ou para quem está
trabalhando de casa neste momento de distanciamento social.
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Será muito mais fácil conseguir o que deseja de apostar em palavras e atitudes
gentis, sem tentar impor
as suas opiniões. Na área
afetiva, um namoro que começou há pouco tempo tem
boas chances de evoluir e
ficar mais sério. Renda-se
ao romantismo.
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PEIXES
(20/02 a 20/03)
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(21/01 a 19/02)
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Consumo de cigarro aumenta na
pandemia e preocupa especialistas
Os reflexos da pandemia da
Covid-19 na saúde mental trazem
desdobramentos
importantes
que vêm sendo apontados em diversos estudos no país e no mundo. Uma pesquisa recente divulgada pela Fiocruz revela que 34%
dos fumantes brasileiros aumentaram a quantidade de cigarros
consumidos neste período.
Segundo o pneumologista
do Hospital São Camilo, Dr. Celso
Padovesi, o cenário preocupa devido a vários aspectos da saúde
geral. “Além de todos os riscos
que o cigarro traz para a saúde
física, sendo um fator agravante
para inúmeras doenças, incluindo
a Covid-19, o aumento de seu uso
tem relação direta com o comprometimento da saúde mental dos
fumantes.”
O estudo indica ainda que
os tabagistas entrevistados também apresentam deterioração da
qualidade do sono e alegam ter
agravados os sintomas de tristeza,

irritação e sentimento de solidão.
Conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com 22
milhões de fumantes. Estima-se,
ainda, que mais de 157 mil pessoas morrem todos os anos por doenças associadas ao tabagismo.
“Pessoas que fumam ficam
doentes com mais frequência em
relação aos não fumantes, e o risco aumenta conforme a quantidade de cigarros e o tempo exposto
ao vício”, ressalta a Dra. Beatriz,
cirurgiã de cabeça e pescoço do
Hospital São Camilo Oncologia,
reforçando que o cigarro tem relação direta com o surgimento e
o agravamento de diversos tipos
de câncer.
Ela alerta que não é somente
o câncer de pulmão que está diretamente associado à exposição
ao cigarro. “Mais de 90% dos portadores dos cânceres de cavidade
oral, incluindo a língua, garganta e
esôfago são ou foram expostos ao

tabagismo, com potencialização
do risco de seu desenvolvimento
à associação do consumo de bebidas alcóolicas em quantidades
excessivas.”
A médica destaca ainda que,
em geral, ao fumar, todo esse
revestimento está exposto aos
efeitos cancerígenos do tabaco,
não sendo incomum o desenvolvimento de tumores em mais de
uma região. Além disso, o tabagismo também eleva em três vezes o
risco de desenvolvimento do câncer de bexiga.
O pneumologista, ressalta
ainda, sua associação com o envelhecimento precoce da pele,
o acometimento da saúde dos
dentes, o surgimento de halitose
(mau hálito), o espessamento das
pregas vocais com consequente
rouquidão e potencialização dos
sintomas de refluxo gastroesofágico, entre outros.
Como parar de fumar?
O pneumologista explica tam-

bém que o coração do ex-fumante pode ter melhora significativa
de função com o avanço dos anos
longe do cigarro. “Uma pessoa
que deixou de fumar há 15 anos
tem os mesmos riscos de sofrer
um infarto do que aquelas que
nunca fumaram.”
Além de frisar os importantes benefícios conquistados a
cada dia sem fumar, os médicos
recomendam algumas medidas
simples que podem ajudar o
fumante a reduzir a quantidade
de cigarros e, até mesmo, parar
completamente. Confira:
Torne o momento de fumar
menos confortável;
Faça pequenas mudanças
na rotina:
Segundo a Dra. Beatriz, novos hábitos podem construir
uma relação mais saudável com
o corpo, reduzindo a procura
pelo vício do cigarro. “O fumante tem costumes rotineiros e

tende a fumar sempre nos mesmos momentos do dia, nos mesmos lugares e da mesma forma”,
destaca.
Assim, a dica da médica é inserir novas atividades na rotina,
com ações que mudem o ritmo
usual e ocupem a mente. Faça
substituições e coloque metas, como exercícios físicos e a
progressão desses, sempre sob
orientação profissional. Cultive
outros hábitos saudáveis, como
o consumo moderado de álcool
e a redução da ingestão de alimentos industrializados e multiprocessados.
“Todo o processo deve ser
encarado como a adoção de um
novo conjunto de hábitos, visando uma melhor qualidade de
vida física e mental e com foco
no longo prazo.”
Vá aos poucos:
Embora a decisão de parar
de fumar precise ser definitiva,
os fumantes que tiveram au-

mento no número de cigarros
podem enfrentar picos de ansiedade e estresse durante essa
tentativa. A sugestão dos especialistas é criar um cronograma de redução de cigarros/dia,
sempre seguindo as dicas anteriores para ajudar no processo.
Atrase o primeiro cigarro:
A ideia é adiar o primeiro cigarro do dia em uma hora
progressivamente ao longo dos
dias. “É importante que a pessoa estabeleça um prazo nesta
etapa para que, ao final deste
período, consiga parar por completo”, explica a cirurgiã.
Procure apoio multiprofissional:
“O suporte psicológico e social, através de grupos de apoio,
por exemplo, tem efeitos muito
positivos na luta contra o vício
e atuam, sobretudo, com atenção à saúde mental do paciente,
fundamental para parar de fumar”, finaliza o pneumologista.
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O que são comorbidades e quais são
elegíveis para a vacina da Covid-19

Pessoas com comorbidades integram os grupos prioritários na
campanha de vacinação contra a Covid-19. O nome é dado a um conjunto de causas que agravam uma doença e, dessa forma, podem piorar
um quadro clínico de Covid-19.
Fique atento aos detalhes das comorbidades elegíveis para a vacina:
Diabetes mellitus: qualquer pessoa que apresente diabetes;
Pneumopatias crônicas graves:
incluem doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses,
displasia broncopulmonar e asma
grave, tendo uso recorrente de corticoides sistêmicos e/ou internação
prévia por crise asmática;
Doença cerebrovascular: acidente vascular cerebral isquêmico
ou hemorrágico, ataque isquêmico
transitório, demência vascular;
Doença renal crônica: doença
renal crônica em estágio 3 ou mais,
com taxa de filtração glomerular menor que 60ml/min/1,73 m2 e síndrome nefrótica;
Imunossuprimidos: indivíduos

transplantados de órgão sólido ou
de medula óssea, pessoas vivendo
com HIV, doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade
e em uso de dose de prednisona ou
equivalente maior que 10mg/dia ou
recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida. Demais
indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, pacientes oncológicos que
realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis
meses, neoplasias hematológicas;
Hemoglobinopatias graves: doença falciforme e talassemia maior;
Obesidade mórbida: índice de
massa corpórea (IMC) maior ou
igual a 40;
Síndrome de Down: trissomia
do cromossomo 21;
Cirrose hepática: cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.
Casos de hipertensão: para
quem tem hipertensão, a comorbidade está em três categorias distintas.
Hipertensão Arterial Resistente (HAR): quando a pressão arterial
(PA) fica acima das metas recomen-

dadas com o uso de três ou mais
anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com
frequência, dosagem apropriada e
comprovada adesão. Ou pressão arterial controlada em uso de quatro
ou mais fármacos anti-hipertensivos;
Hipertensão arterial estágio 3:
quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 180mmHg e/
ou a diastólica é maior ou igual a
110mmHg, independentemente da
presença de lesão em órgão-alvo
(LOA) ou comorbidade;
Hipertensão arterial estágios
1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/
ou comorbidade: quando a pressão arterial sistólica fica entre 140
e 179mmHg e/ou a diastólica fica
entre 90 e 109mmHg, na presença
de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.
Doenças cardiovasculares
Insuficiência cardíaca (IC): insuficiência cardíaca com fração de
ejeção reduzida, intermediária ou
preservada, em estágios B, C ou D, independentemente de classe funcio-

nal da New York Heart Association;
Cor-pulmonale e hipertensão
pulmonar: cor-pulmonale crônico,
hipertensão pulmonar primária ou
secundária;
Cardiopatia hipertensiva: cardiopatia hipertensiva (hipertrofia
ventricular esquerda ou dilatação,
sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo);
Síndromes coronarianas: síndromes coronarianas crônicas, como
Angina Pectoris estável, cardiopatia
isquêmica, pós Infarto Agudo do
Miocárdio, entre outras;
Valvopatias: lesões valvares
com repercussão hemodinâmica ou
sintomática ou com comprometimento miocárdico, como estenose
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tos nos primeiros meses, 55%
revelaram que teriam encerrado as atividades não fosse o
programa e 12% responderam
que conseguiram manter o capital de giro somente graças à
iniciativa.
Com a piora da situação
financeira de famílias da periferia e a alta do preço do GLP,
cozinhar em casa ficou proibitivo, com isso a prefeitura começou a levar também refeições
prontas para 35 comunidades
que possuem alto índice de vulnerabilidade por meio da Rede
Cozinha Cidadã Comunidades.

de 01/01/2020 a 31/12/2020
DESCRIÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
RECEITA BRUTA
RECEITA DE SUBVENCOES
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS
RECEITA DE DOACOES
DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURIDICAS
DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FISICAS
DOACOES DO EXTERIOR
DOACOES
VENDA DE MERCADORIAS
DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS
PRESTACAO DE SERVICOS
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
(-) ISS
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
(-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS – RENDA FIXA
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
ICMS S/ OUTRAS OPERACOES FISCAIS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESCONTOS CONCEDIDOS
MULTAS
DESPESAS BANCARIAS
JUROS S/ EMPRESTIMOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
ICMS S/ OUTRAS OPERACOES FISCAIS
DESPESAS TRIBUTARIAS
IOF
IPVA
TFE
TAXAS PUBLICAS
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA
ASSOCIACAO DE CLASSE
ITCMD
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO
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FILME: A plataforma de streaming Netflix lança nesse mês
de Maio o suspense “A Mulher na Janela”, filme baseado no livro de mesmo nome
do escritor A.J Finn.
No filme conhecemos a personagem Anna Fox, uma mulher que mora sozinha e vem
sofrendo de uma fobia que a
mantém reclusa. Ela passa os
dias bebendo vinho, assistindo filmes antigos e conversando com estranhos na internet.
Quando uma nova família se
muda para a casa do outro
lado do parque, Anna fica
obcecada por aquela vida
perfeita, até que certa noite,
bisbilhotando pela janela com
sua câmera, ela vê algo que
muda todo o seu pensamento
sobre os novos vizinhos.
Dirigido por Joe Wright e pro-

tagonizada por Amy Adams, A
Mulher na Janela estreou no dia
14 de Maio na Netflix.
SÉRIE: A Amazon Prime Video irá
lançar no dia 04 de Junho a série
brasileira “Dom”, que é inspirada em uma história real e se passará no Rio de Janeiro.
CINEMA: Com a reabertura dos
cinemas na cidade de São Paulo, a Paris Filmes lançou no dia
13 de Maio o filme “Mundo em
Caos”, protagonizado por Tom
Holland e Daisy Ridley.
Mundo em Caos é baseado no livro de mesmo nome do escritor
Patrick Ness e conta a história
de um futuro pós apocalípticos
onde a humanidade já começou
a colonizar outros planetas. Por
conta de uma infecção rara e perigosa que tomou conta do planeta e matou todas as mulheres,
os homens se tornaram audíveis.

O jovem Todd, temendo destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e durante sua jornada, ele conhece a
primeira mulher da sua vida.
No dia 28 de Maio, o filme
“Cruella” chega simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney
+.
Cruella será um live-action
de origem da vilã icônica do
desenho de 101 Dálmatas.
Dirigido por Craig Gillespie
e protagonizado por Emma
Stone e Emma Thompson,
o filme será ambientado em
Londres nos anos 70 e contará a história de Estella, uma
jovem rebelde que abraça
seu lado ruim e se torna
Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

VALOR
1.249.307,62
667.698,59
667.698,59
497.220,28
341.739,48
18.313,95
104.034,23
33.132,62
17.746,26
17.746,26
66.642,49
66.642,49
-9.745,67
-3.332,12
-6.413,55
-416,01
-1.174.883,01
11.698,50
2.606,26
9.092,24
8.392,56
8.392,56
-9.448,87
-48,21
-150,00
-37,94
-5.896,88
-3.315,84
-8.172,80
-8.172,80
-6.684,43
-296,12
-2.179,64
-169,84
-619,45
-131,97
-974,69
-2.312,72
60.047,89

BALAN-SET CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

1305
1310

Momento Inside Shows

Data: 11/05/2021
Folhas: 4 e 5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO

Projeto distribuiu em pouco mais de um ano mais de 2,8 milhões
de refeições para as pessoas de extrema vulnerabilidade
feita todos os dias, de segunda
a segunda, incluindo feriados
em 20 pontos da cidade, a partir das 11h00.
Iniciativas
Além de distribuir as marmitas, o Rede Cozinha Cidadã
beneficia também o comércio
local, afetado pelas medidas de
isolamento social ao adquirir
as refeições por R$10, oferecendo garantia financeira para
mais de 100 estabelecimentos
que se inscreveram em edital,
mais de 1250 empregos foram
preservados. Em pesquisa realizada com 60 estabelecimen-

arritmias, comprometimento miocárdico;
Próteses valvares e dispositivos
cardíacos implantados: portadores
de próteses valvares biológicas ou
mecânicas, e dispositivos cardíacos
implantados, como marca-passos,
cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de
média e longa permanência.
Comprovação
Para receber a vacina contra a
Covid-19, todas as pessoas com comorbidades devem apresentar um
comprovante de condição de risco,
que pode ser um exame, receita,
relatório médico ou prescrição médica, contendo o CRM do médico
e com data de emissão máxima de
dois anos.
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Cozinha Cidadã produz 30 mil marmitas
por dia para população em situação de rua
O projeto Rede Cozinha Cidadã, iniciativa da Prefeitura
de São Paulo, coordenada pela
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que
fornece refeições prontas distribui cerca de 30 mil marmitas
todos os dias para população
extremamente vulnerável. Desde 23 de abril do ano passado,
já foram entregues mais de 2,8
milhões de refeições.
Para a secretária Municipal
de Direitos Humanos e. Cidadania, Claudia Carletto, a quantidade distribuida é insuficiente
frente à demanda de pessoas
necessitadas. "Mesmo entregando 30 mil marmitas por dia
percebemos que não são suficientes, pois quanto mais entregamos mais pessoas estão
precisando desse comida".
A Rede Cozinha Cidadã tem
mapeadas 105 entidades cadastradas que fazem também
doação de marmitas. O mapeamento permite saber as regiões
que são atendidas pela Prefeitura e pelas entidades. Com
isso, consegue descobrir onde
o benefício não chega. Desde
o início de abril a distribuição é

ou insuficiência aórtica, estenose
ou insuficiência mitral, estenose ou
insuficiência pulmonar, estenose ou
insuficiência tricúspide, entre outras;
Miocardiopatias e pericardiopatias: miocardiopatias de quaisquer
etiologias ou fenótipos, pericardite
crônica, cardiopatia reumática;
Doenças da Aorta, dos Grandes
Vasos e Fístulas arteriovenosas:
aneurismas, dissecções, hematomas
da aorta e demais grandes vasos;
Arritmias cardíacas: arritmias
cardíacas com importância clínica e/
ou cardiopatia associada, como fibrilação e flutter atriais, entre outras;
Cardiopatias congênitas no
adulto: cardiopatias congênitas com
repercussão hemodinâmica, crises
hipoxêmicas, insuficiência cardíaca,
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BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO ATÉ 31/12/2020
Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS
VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
CREDITOS
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
ADIANTAMENTO DE SERVICOS
TOTAL DE ADIANTAMENTOS
TOTAL DE CREDITOS
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
TOTAL DE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NAO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO
TITULO DE CAPITALIZACAO
TOTAL DE CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO
TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO - AQUISICAO
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS
VEICULOS
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO
CONSORCIO
(-) DEPREC. ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS
(-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULOS
(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTACAO
TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO
TOTAL DE IMOBILIZADO
TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE
TOTAL DE ATIVO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES DO CIRCULANTE
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE
INSS S/ AUTONOMOS
TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE
FORNECEDORES - CIRCULANTE
TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAIS
TOTAL DE CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A
CONSORCIOS A PAGAR
TOTAL DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE
ICMS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER – PF
ISS RETIDO A RECOLHER
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER
TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE
ENERGIA ELETRICA
SEGUROS A PAGAR
ALUGUEL A PAGAR
CONTAS A PAGAR
SUBVENCOES A REALIZAR
SUBVENCOES A REALIZAR
TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE
TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE
TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGACOES A LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL
PATRIMONIO SOCIAL
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL
TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO
TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE
TOTAL DE PASSIVO

Data: 11/05/2021
Folhas: 1, 2 e 3

Saldo Atual

1,00
1,00
1,00
3,00

D
D
D
D

788.254,49
75.659,22
42.851,16
112.143,30
5.312,86
5.822,70
23.294,87
1.053.338,60
1.053.341,60

D
D
D
D
D
D
D
D
D

7.802,18
1.240,00
9.042,18
9.042,18

D
D
D
D

4.212,22
4.212,22
4.212,22
1.066.596,00

D
D
D
D

2.000,00 D
2.000,00 D
2.000,00 D
2.240,88
25.619,97
147.269,20
22.201,64
17.363,78
859,48
11.077,56
98.468,58
10.924,67
93.365,18
93.365,18
95.365,18
1.161.961,18

D
D
D
D
D
C
C
C
C
D
D
D
D

3.418,34 C
3.418,34 C
2.839,90 C
2.092,00 C
2.092,00 C
600,00 C
24.838,06 C
25.438,06 C
48,88
961,27
53,50
13,95
1.077,60

C
C
C
C
C

66,49
3.768,34
2.316,55
4.034,57
762.395,43
126.777,64
899.359,02
934.224,92
934.224,92

C
C
C
C
C
C
C
C
C

184.428,08
16.739,71
60.047,89
227.736,26
227.736,26
227.736,26
1.161.961,18

C
D
C
C
C
C
C
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