
Guarulhos registra 65ª 
morte por coronavírus
Vítima era uma mulher de 37 anos; cidade ainda investiga os óbitos de outras 34 pessoas que podem ter sido 
ocasionados pela covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde ontem Pág. 5
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Bosque Maia receberá 
‘Drive-Thru Solidário’ 
neste fim de semana

Uso de máscaras será 
obrigatório no transporte 

público em SP
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Disque-Denúncia A obrigatoriedade é válida também para táxis e 

aplicativos, e a especificação será feita pelas prefeituras 
municipais”, João Doria, governador de São PauloEuroBovespa Dólar
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Vila Rio recebe 
nebulização para 
conter a transmissão 
da dengue
Pág. 4

ACE cria guia com 
medidas para os 
empresários diante 
da pandemia
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Município opta pelo 
exame PCR para 
covid-19 por ser 
mais assertivo
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Índice de isolamento social Índice de isolamento social 
na cidade cai para 50%na cidade cai para 50%
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QUARENTENA - Vista de Moscou que permanece em isolamento social durante a pandemia do coronavírus

Um em cada 4 brasileiros não tem 
acesso à internet, mostra pesquisa

ACONTECE

A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua - Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Pnad Contínua TIC) 2018, 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), mostra 
que uma em cada quatro 
pessoas no Brasil não tem 
acesso à internet. Em nú-
meros totais, isso represen-
ta cerca de 46 milhões de 
brasileiros que não aces-
sam a rede.

Os dados, que se refe-
rem aos três últimos meses 
de 2018, mostram ainda 
que o percentual de brasi-
leiros com acesso à inter-
net aumentou no país de 
2017 para 2018, passando 
de 69,8% para 74,7%, mas 
que 25,3% ainda estão sem 
acesso. Em áreas rurais, 
o índice de pessoas sem 
acesso é ainda maior que 
nas cidades, chega a 53,5%. 
Em áreas urbanas é 20,6%.

Quase a metade das 
pessoas que não têm aces-
so à rede (41,6%) diz que o 
motivo para não acessar é 

não saber usar. Uma a cada 
três (34,6%) diz não ter in-
teresse. Para 11,8% delas, o 
serviço de acesso à internet 
é caro e para 5,7%, o equi-
pamento necessário para 
acessar a internet, como ce-
lular, laptop e tablet, é caro.

Para 4,5% das pesso-
as em todo o país que não 
acessam a internet, o servi-
ço não está disponível nos 
locais que frequentam. Ou 
seja, mesmo que queiram, 
não conseguem contra-
tar um pacote de internet. 
Esse percentual é mais 
elevado na Região Norte, 
onde 13,8% daqueles que 
não acessam a internet não 
têm acesso ao serviço nos 
locais que frequentam. Na 
Região Sudeste, esse per-
centual é 1,9%.

“Então, talvez, para po-
der abranger, aumentar 
esse acesso à internet a 
toda a extensão do país, in-
vestir na questão da dispo-
nibilidade na Região Norte 
seja um caminho”, diz a 
gerente da Pnad Contínua, 
Maria Lucia Vieira.
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A normalização do abastecimento ocor-
rerá na manhã de sexta-feira (01º). Os imó-
veis que possuem caixa d’água com reserva 
mínima para 24h, como prevê a norma da 
ABNT, não sentirão o período de intermitên-
cia. A Sabesp lamenta eventuais transtornos 
e pede que os moradores mantenham o uso 
consciente da água e segue à disposição 
para esclarecimentos e atendimentos emer-
genciais através dos serviços de ligação gra-
tuita 195 e 0800-011-9911.

Até ontem tinham sido feitos 256 exames 
e 12 deram positivo. A cidade tem 53 casos 
confirmados e quatro óbitos pela doença. 
O trabalho começou há duas semanas com 
testes em pacientes com quadros graves, 
internados no HC local ou em hospitais par-
ticulares, e ainda em profissionais de saúde 
com sintomas gripais. Agora, os diagnósticos 
estão sendo oferecidos também para pesso-
as com quadro leve de sintomas gripais que 
estejam em suas casas. 

A Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza 
hoje manutenção na estrutura metálica do 
Reservatório Bonsucesso das 10h às 18h. A 
intervenção irá afetar o fornecimento em 
16 bairros. Confira os locais: Anita Garibaldi; 
Bonsucesso; Inocoop; Jardins Álamo, Cam-
pestre, das Andorinhas, do Triunfo, Fátima, 
Hanna, Ponte Alta e Santa Paula; Parque Re-
sidencial Bambi; Residencial Parque Cumbi-
ca; Vilas Carmela I e II e Sadokim.

Trezentas famílias chefiadas por profissio-
nais autônomos e que foram impactadas pela 
crise decorrente da pandemia de covid-19 re-
ceberam, da GRU Airport, 5,1 toneladas em 
cestas básicas com itens essenciais de ali-
mentação e higiene pessoal, além de um total 
de 450 litros de produtos de limpeza. A doa-
ção é parte da Campanha Nós, liderada pelo 
Instituto Invepar, para dar suporte às comu-
nidades do entorno das empresas do Grupo 
nesse momento de dificuldade. 

A ação da GRU Airport beneficiou cerca 

Pessoas com sintomas da doença e di-
ficuldade de locomoção recebem em casa 
equipes para o teste da covid-19, em Botuca-
tu, no interior de São Paulo. O atendimento 
domiciliar faz parte de uma parceria entre a 
prefeitura da cidade e o laboratório de biolo-
gia molecular do hemocentro do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botu-
catu (HCFMB), vinculada à Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), para a realização de 
testes em massa para o novo coronavírus.

Manutenção da Sabesp afeta o abastecimento em 16 bairros hoje

GRU Airport faz doações a famílias da Comunidade Malvinas

Equipes vão às casas testar coronavírus em Botucatu

de 1.200 moradores da Comunidade Malvi-
nas, localizada no entorno do aeroporto. A 
fim de evitar aglomeração no espaço monta-
do no próprio complexo aeroportuário, líde-
res comunitários realizaram o agendamento 
prévio dos moradores para retirada as cestas. 
Organizados em filas com demarcação indi-
cativa da distância mínima a ser mantida en-
tre os presentes, as pessoas foram atendidas 
por hora, totalizando 300 cestas básicas e kits 
de limpeza e higiene pessoal: 150 em 28 de 
abril e outras 150 no dia seguinte.
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Associação SOS Familia São Geraldo
CNPJ 74.503.137/0001-03

Período: 01/2019 a 12/2019
Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Período

BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 1

ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

A T I V O 315.837,43

ATIVO CIRCULANTE 265.965,03
DISPONIBILIDADES 3.807,86
CAIXA 3.308,44

CAIXA 3.308,44

BANCOS CONTA MOVIMENTO 499,42
BCO SANTANDER 13000031-8 498,42
BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC 1,00

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 262.157,17
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 262.157,17

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4 9.695,06
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9 4.094,32
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 13.400 10.074,89
APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017 230.905,76
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 161281-6 26,75
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 28.120 4.219,60
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 110628-7 3.140,79

ATIVO NAO CIRCULANTE 49.872,40
ATIVO PERMANENTE 49.872,40
IMOBILIZADO TECNICO 138.706,06

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.922,33
VEÍCULOS 25.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.493,10
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA 23.290,63

DEPRECIACOES ACUMULADAS -88.833,66
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS -40.534,24
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -4.635,52
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -18.663,90
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -25.000,00

TOTAL - A T I V O 315.837,43

P A S S I V O 315.837,43

PASSIVO CIRCULANTE 303.819,91
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 303.819,91
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 295.376,71

SALARIOS A PAGAR 52.072,63
CONT.INSS A RECOLHER 105.284,64
FGTS A RECOLHER 10.627,30
CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 120,00
PROVISÃO DE FÉRIAS 90.583,25
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 36.688,89

OBRIGACOES FISCAIS 1.215,35
IRF A RECOLHER 187,92
PIS A RECOLHER 1.014,23
CSRF A RECOLHER 13,20

OUTRAS OBRIGACOES 7.227,85
CONTAS A PAGAR 7.227,85

PATRIMONIO LIQUIDO 12.017,52
RESULTADOS ACUMULADOS 12.017,52
RESULTADO DO EXERCICIO 12.017,52

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 12.017,52

TOTAL - P A S S I V O 315.837,43
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TOTAL - P A S S I V O 315.837,43DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 3

ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO
RESULTADO DO EXERCICIO
RECEITAS
RECEITAS ORDINARIAS

ASSOCIADOS 29.572,00
DONATIVOS " P. FÍSICA " 218.347,82
DONATIVOS " P JURÍDICA " 50.507,06

298.426,88Total - RECEITAS ORDINARIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 1.450.833,35
RECEITAS EVENTUAIS 229.796,16

1.680.629,51Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

1.979.056,39Total - RECEITAS

DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALARIOS -780.661,24
FERIAS -154.788,47
13 SALARIO -104.612,80
GRATIFICACAO ESPONTANIA -5.422,38
VALE CESTA E TRANSPORTE 17.601,15
AVISO PREVIO -11.849,34
PREVIDENCIA SOCIAL -249.142,43
SEG. ACIDENTE DE TRABALHO -9.656,70
F.G.T.S. -94.811,88
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -9.666,17
ABONO PECUNIARIO -4.762,97
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS -22.074,96

-1.429.848,19Total - DESPESAS COM PESSOAL

-1.429.848,19Total - DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE LIMPEZA -3.667,34
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -7.397,80
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO -995,80
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -14.375,63
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -38.251,22
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO -92,80
TELEFONE E INTERNET -16.459,81
ÁGUA E ESGOTO -16.370,97
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -59.332,97
HONORÁRIOS CONTÁBEIS -41.985,50
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -9.707,94
PREMIOS DE SEGUROS -2.729,88
GASTOS C/CARTÓRIO -483,54
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO -1.800,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS -78.026,71
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS -59,76
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS -18.400,00
DESPESAS COM ALIMENTOS -53.098,77
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -6.802,01
DEPRECIAÇÃO -8.604,75
CORREIOS -309,80
OUTROS CURSOS -2.530,00
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS -43.752,42
OUTRAS DESPESAS GERAIS -30.418,94

-455.654,36Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS -12.113,75

-12.113,75Total - DESPESAS FINANCEIRAS
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RECEITAS
RECEITAS ORDINARIAS

ASSOCIADOS 29.572,00
DONATIVOS " P. FÍSICA " 218.347,82
DONATIVOS " P JURÍDICA " 50.507,06

298.426,88Total - RECEITAS ORDINARIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 1.450.833,35
RECEITAS EVENTUAIS 229.796,16

1.680.629,51Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

1.979.056,39Total - RECEITAS

DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALARIOS -780.661,24
FERIAS -154.788,47
13 SALARIO -104.612,80
GRATIFICACAO ESPONTANIA -5.422,38
VALE CESTA E TRANSPORTE 17.601,15
AVISO PREVIO -11.849,34
PREVIDENCIA SOCIAL -249.142,43
SEG. ACIDENTE DE TRABALHO -9.656,70
F.G.T.S. -94.811,88
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -9.666,17
ABONO PECUNIARIO -4.762,97
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS -22.074,96

-1.429.848,19Total - DESPESAS COM PESSOAL

-1.429.848,19Total - DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE LIMPEZA -3.667,34
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -7.397,80
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO -995,80
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -14.375,63
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -38.251,22
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO -92,80
TELEFONE E INTERNET -16.459,81
ÁGUA E ESGOTO -16.370,97
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -59.332,97
HONORÁRIOS CONTÁBEIS -41.985,50
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -9.707,94
PREMIOS DE SEGUROS -2.729,88
GASTOS C/CARTÓRIO -483,54
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO -1.800,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS -78.026,71
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS -59,76
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS -18.400,00
DESPESAS COM ALIMENTOS -53.098,77
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -6.802,01
DEPRECIAÇÃO -8.604,75
CORREIOS -309,80
OUTROS CURSOS -2.530,00
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS -43.752,42
OUTRAS DESPESAS GERAIS -30.418,94

-455.654,36Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS -12.113,75

-12.113,75Total - DESPESAS FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Folha: 4
ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E COMISSOES ATIVAS 2.995,98
2.995,98Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -4.235,77
MULTAS DE MORA -9.305,88
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -543,01
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -197,99

-14.282,65Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-479.054,78Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 70.153,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 4

ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E COMISSOES ATIVAS 2.995,98
2.995,98Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -4.235,77
MULTAS DE MORA -9.305,88
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -543,01
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -197,99

-14.282,65Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-479.054,78Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 70.153,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 4

ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E COMISSOES ATIVAS 2.995,98
2.995,98Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -4.235,77
MULTAS DE MORA -9.305,88
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -543,01
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -197,99

-14.282,65Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-479.054,78Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 70.153,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 4

ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO

Periodo: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E COMISSOES ATIVAS 2.995,98
2.995,98Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -4.235,77
MULTAS DE MORA -9.305,88
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -543,01
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -197,99

-14.282,65Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-479.054,78Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 70.153,42

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2019
ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) .........................R$ 70.153,42
DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
TOTAL DE ORIGENS .................................................................R$ 70.153,42
APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ..............................................R$ 5.502,20)
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DwO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-
-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 
10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................EXERCÍCIO 2019
SALDO ANTERIOR ..................................................................R$ 58.135,90)
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL .................R$ 70.153,42)
SALDO ATUAL ............................................................................R$ 12.017,52)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC  
FLUXO DE CAIXA ..............................................................EXERCÍCIO 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE
(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS .......R$ 1.979.056,39
(-) DESPESAS TRABALHISTAS ....................................... R$ 1.270.346,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ......................................R$ 447.049,61)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ...................................................R$ 14.281,74)
SUB.TOTAL ...............................................................................R$ 247.378,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) IMOBILIZADO.........................................................................R$ 5.502,20
SUB.TOTAL ...............................................................................R$ 241.876,48
ATIVIDADES FINANCEIRAS
(-) BANCOS .............................................................................R$ 238.944,83)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS .......................................................R$ 12.113,75)
(+) JUROS RECEBIDOS ............................................................ R$ 2.995,98
(+) CONTAS A PAGAR/RECEBER, CHEQUES A COMPENSAR........R$ 7.227,85
SUB.TOTAL ..................................................................................... R$ 1.041,73
TOTAL ...................................................................................R$ 1.041,73
SALDO INICIAL DE CAIXA ........................................................R$ 2.266,71 
CAIXA FINAL EM 2019 .....................................................R$ 3.308,44

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÂO GERALDO, É UMA PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PAS-
TORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E 
SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM 
CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000 E 
CFC ITG 1000 e 2002.
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 04
A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO 
DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDA-
DE ASSISTENCIAL.
NOTA 05
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM 
COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECI-
BO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE 
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.
NOTA 06
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 
E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2019 A ENTIDADE RECEBEU AS 
SEGUINTES DOAÇÕES:
A) PESSOAS FÍSICAS ......................................................................................... R$   477.715,98.
B) PESSOAS JURÍDICAS ...................................................................................R$    50.507,06.
NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2019 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVEN-
ÇÕES DO PODER PÚBLICO:
A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL .......................................................R$ 1.450.833,35.
NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES 
INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DE-
MONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.
NOTA 09
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA 
SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.
NOTA 10
NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + 
SAT + TERCEIROS, BEM COMO SOBRE O COFINS E A CSLL ESTÁ ISENTA CF. 
ARTS 22 E 23 DA LEI 8212/91. 

 TERESINHA MARIA DOTTO                     NILZA MARIA DA SILVA
     CPF: 073.892.518-75                               CRC-SP 1SP202654/O-2

        PRESIDENTE                                           CONTABILISTA 

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.4O.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
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Bolsonaro anula nomeação de Ramagem para 
PF e devolve delegado ao comando da Abin
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair Bol-
sonaro decidiu tornar sem efeito a 
nomeação de Alexandre Ramagem 
Rodrigues para o cargo de diretor-
-geral da Polícia Federal. A decisão 
consta de decreto publicado ontem 
em edição extra do Diário Oficial da 
União (DOU) e ocorre após o minis-
tro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ter concedido 
liminar ao mandado de segurança 
impetrado pelo PDT e suspendido a 
posse de Ramagem como chefe da PF.

A posse de Ramagem estava pre-
vista para as 15h desta quarta-feira, 
juntamente com a do novo ministro 

da Justiça e Segurança Pública, André 
Mendonça, e do novo advogado-geral 
da União, José Levi.

No decreto, o presidente Bolsonaro 
também torna sem efeito a exoneração 
de Ramagem do cargo de diretor-geral 
da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), posto que ocupava antes de ser 
indicado para a PF. Com isso, Rama-
gem volta para a Abin.

No mandado de segurança impe-
trado pelo PDT no STF, o partido ques-
tionava a ligação de Ramagem com a 
família de Bolsonaro e a possibilidade 
de interferência do presidente da Repú-
blica na Polícia Federal.

Durante posse na Justiça, Mendonça dá 
recados a antecessor e elogia presidente
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Sem citar o ex-juiz Sérgio 
Moro diretamente, o novo ministro 
da Justiça e Segurança Pública, André 
Mendonça, deu vários recados ao ante-
cessor e fez promessas de combate ao 
crime no primeiro discurso após tomar 
posse. Mendonça também não poupou 
elogios ao presidente Jair Bolsonaro, a 
quem chamou de “profeta no combate 
à criminalidade”.

Enquanto Moro deixou a função 
acusando Bolsonaro de tentar interferir 
politicamente no comando da Polícia 
Federal, Mendonça prometeu uma atu-
ação “técnica” à frente da pasta. “Luta-
rei com todos os esforços no combate 
à criminalidade”, disse. “Vamos fazer 
operações conjuntas. Cobre de nós, pre-
sidente, mais operações na Polícia Fede-
ral”, reforçou.

Outro ponto levantado por Moro 
foi a intenção de Bolsonaro ter acesso 
a relatórios de inteligências da Polícia 
Federal. Uma investigação sobre as 

acusações feitas por Moro foi aberta no 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Mendonça também fez acenos ao 
ministro da Secretaria-Geral, Jorge 
Oliveira, cotado inicialmente para as-
sumir o Ministério da Justiça no lugar 
de Moro. Segundo Mendonça, Oliveira 
é alguém que “abre mão de oportuni-
dades para servir ao Brasil”. O ministro 
da Secretaria-Geral foi aplaudido de pé 
pelos convidados.

O novo ministro da Justiça demons-
trou, ainda, alinhamento com a postu-
ra de Bolsonaro contra a imposição de 
medidas de isolamento social nos Esta-
dos. Na gestão anterior, Moro resistiu 
ao pedido do presidente para que o mi-
nistro da Justiça se posicionasse contra 
os governadores em casos que conside-
ra que há excessos. “A crise não envolve 
só a saúde, mas emprego, subsistência 
e direito de ir e vir. Temos de ser capa-
zes de colocar o povo em primeiro lu-
gar”, disse Mendonça.

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO
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Vila Rio recebe nebulização nesta quinta 
para conter a transmissão da dengue
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por conta da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19), a Secretaria da Saú-
de de Guarulhos suspendeu 
temporariamente o trabalho 
de visitas domiciliares para o 
controle do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, chikungunya, zika vírus 
e febre amarela. No entanto, 
nesta quinta-feira (30) agentes 
do Centro de Controle de Zo-
onoses farão uma nebulização 
com inseticida nas ruas da 
Vila Rio de Janeiro, um dos 
bairros que integra a Região 
de Saúde Cantareira, onde o 
coeficiente de incidência da 
dengue mostra que a doença 
está fase de transmissão.

O mesmo trabalho será efe-
tuado na terça e na sexta-feira 
da próxima semana no Jardim 
Ottawa, bairro que também 
tem risco de transmissão da 
doença. Já a Vila Rio de Janei-
ro receberá nova aplicação na 
segunda-feira (4). A popula-
ção local será comunicada por 
mensagens de carro de som.

Durante a aplicação a reco-
mendação é para que os mo-
radores fiquem dentro de casa 
a fim de não serem atingidos 
diretamente pelo produto, pro-
tejam animais como gatos e 
cachorros, cubram aquários e 
gaiolas com aves ou roedores 
domesticados e deixem portas, 
janelas e cortinas abertas para 
que o produto tenha contato 
com o interior da casa.

O inseticida aplicado por 
meio de nebulização veicular, 

através de uma máquina aco-
plada ao veículo, mata o mos-
quito já na fase adulta e não a 
larva. Por isso, a Secretaria da 
Saúde alerta que os moradores 
devem realizar vistoria em seu 
quintal para eliminar ou guar-
dar todo tipo de material que 
possa acumular água parada, 
uma vez que a nebulização so-
mente terá eficácia se a popula-
ção fizer sua parte, colaborando 
com a limpeza e a conservação 
de seus imóveis.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Prefeitura oferece formação a distância 
para cozinheiros da rede municipal
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os cozinheiros 
que atuam nas Escolas da Pre-
feitura de Guarulhos deverão 
participar de formação a dis-
tância a partir da próxima se-
gunda-feira (04) até o próximo 
dia 29, durante o período de 
distanciamento social imposto 
pela pandemia do coronavírus. 
A formação será disponibiliza-
da por meio do Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem (AVA) 
no endereço http://portaleduca-
cao.guarulhos.sp.gov.br/ava/.

De acordo com o Decreto 
Municipal n° 36.723, de 17 de 
março de 2020, e a Portaria nº 
680/2020-GP, de 25 de março 
de 2020, que dispõem sobre 
orientações gerais acerca do re-
gime de teletrabalho, trabalho 
remoto e trabalho a distância, 
a formação para os cozinhei-
ros é item indispensável da 
jornada de trabalho.

As aulas oferecidas pela 
equipe de nutricionistas do 
Departamento de Alimentação 
e Suprimentos da Educação 
(Dase) têm como objetivo pro-
porcionar o aprimoramento 
dos cozinheiros através de vi-

deoaulas, textos de apoio sobre 
o tema e questionário de múl-
tipla escolha ao final de cada 
aula, distribuídas em módulos. 
Para acessar o curso é necessá-
rio realizar o cadastro no am-
biente virtual de aprendizagem 
http://portaleducacao.guaru-
lhos.sp.gov.br/ava/, digitar usu-
ário e senha, depois clicar em 
“Dase - Alimentação Escolar”.

As aulas serão compostas 
por três módulos técnicos com 
temas como boas práticas, 
higienização, projeto contra 
o desperdício, alimentação 
escolar em creche, técnicas 
dietéticas, atribuições dos co-
zinheiros e do Dase, necessi-
dades alimentares especiais 
na alimentação escolar, entre 
outros. Já entre os dias 25 e 29 
de maio acontece o módulo de 
informática básica.

Para mais esclarecimen-
tos sobre a formação entre 
em contato pelo telefone 
2475-7416. Maiores informa-
ções acesse http://portaledu-
cacao.guarulhos.sp.gov.br/
siseduc/portal/exibir/arqui-
vo/8446/inline/

Professores da rede municipal e de instituições 
parceiras têm formação a distância garantida
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir da próxima segunda-feira (04) os profes-
sores da rede municipal de ensino e das instituições parcei-
ras participam de formação a distância oferecida pela Impare 
Educação em parceria com a prefeitura. Para participar os pro-
fessores devem realizar a inscrição na plataforma da Impare:  
http://guarulhos.impare.com.br/. Cada educador será respon-
sável por sua própria inscrição pelo link de acesso http://gru-
-impare.contato.site/inscricao-guarulhos. 

A formação utiliza a musicalização como uma das possi-
bilidades de trabalho com o objetivo de buscar o desenvolvi-
mento integral dos educandos. Além disso, articula as expe-
riências e os saberes de todos em situações significativas, os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento definidos pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
e retomados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
contribuindo para a reflexão das ações pedagógicas realizadas 
nas escolas.

Os temas abordados durante a formação são: a BNCC; 
Campos de Experiência na Educação Infantil; Os Direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil; Os 
Eixos Estruturantes da Educação Infantil; O Papel do Edu-
cador na Educação Infantil; Ludicidade; Afetividade; O Pla-
nejamento na Educação Infantil; Como Avaliar na Educação 
Infantil; e Abordagem Reggio Emilia.

Dúvidas e outras informações devem ser encaminhadas 
para o e-mail contato@impare.com.br.

ACE cria guia com as medidas anunciadas 
para os empresários diante da pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos produziu o “Guia 
de Orientação ao Associa-
do/Empreendedor”, mate-
rial informativo voltado aos 
empresários dos setores de 
comércio e serviço sobre 
as decisões anunciadas até 
agora pelos vários níveis de 
governo, bancos e agências 
de fomento em socorro ao 
setor produtivo diante da 
crise da pandemia do novo 
coronavírus. O guia é gra-
tuito e pode ser baixado di-
retamente no site da entida-
de (aceguarulhos.com.br). 

Objeto de deliberação em 
reunião de diretoria – rea-
lizada em plataforma digi-
tal na semana passada –, o 
material foi baseado em três 
pilares: um com as princi-

pais medidas adotadas pelos 
governos federal e munici-
pal, como os decretos que 
impõem regras ao funcio-
namento de estabelecimen-
tos comerciais e as medidas 
provisórias de flexibilização 
das leis trabalhistas; outro 
com ações de socorro finan-
ceiro anunciadas às empre-
sas por agentes bancários ou 
de fomento; e o último com 
as ações e medidas adotadas 
pela própria ACE em defesa 
de seus associados e da clas-
se produtiva como um todo.

“Percebemos que há 
muita desinformação e de-
cidimos contribuir com o 
empresariado, que está so-
frendo com a situação. Nos-
so objetivo é oferecer um 
passo-a-passo de toda a si-
tuação para os empresários 

consultarem sempre que for 
preciso”, explicou o presi-
dente da ACE, Silvio Alves. 
Esta é a 1ª versão do guia e 
outras serão editadas, sem-
pre que necessário, pois a 
situação da pandemia muda 
a cada dia e sempre precisa 
de atualização.

Na semana passada a 
ACE já havia disponibilizado 
um manual informativo pro-
duzido pela União Nacional 
de Entidades do Comércio e 
Serviços (UNECS), formada 
pelas nove maiores organi-
zações brasileiras do setor 
– dentre as quais a Confe-
deração das Associações Co-
merciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), que congrega 
a Facesp (Federação das As-
sociações Comerciais do Es-
tado de São Paulo).
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Isolamento social em Guarulhos cai para 50%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de alcan-
çar 62% no domingo (26), o 
Sistema de Monitoramento In-
teligente (Simi-SP) do Gover-
no de São Paulo mostra que o 
percentual de isolamento so-
cial foi de 50% em Guarulhos 
nesta terça-feira (28). Mesmo 
índice registrado na segunda-
-feira (27).

O baixo percentual foi apon-
tado como preocupante pelo 
prefeito Guri durante a live nas 
redes sociais na noite de on-
tem. “Muitas pessoas criticam 
o governo por não retirarem as 
pessoas na rua. Não vivemos 
em um município autoritário, 
mas sim numa democracia. E 
eu respeito muito a democra-
cia. Não podemos ordenar que 
a GCM retire as pessoas da rua 
a qualquer custo. Acreditamos 
no poder do convencimento e 
na conscientização dos guaru-
lhenses”, disse.

O prefeito participou on-
tem de uma reunião virtual 
com o governador João Doria, 
onde foram apresentados os 
números da doença na Região 

Metropolitana de São Paulo. 
Ele apresentou, ainda, as dire-
trizes do Plano São Paulo que 
prevê a flexibilização gradual e 
heterogênea da quarentena no 
estado, com possibilidade de 
reabertura gradual de comér-
cios e serviços não essenciais a 
partir do dia 11 de maio.

“Os números estão aumen-
tando muito e vários municí-
pios já entraram em colapso, 
por não terem leitos suficien-
tes. E a flexibilização da qua-
rentena depende muito dos 
números, das pessoas ficarem 
em casa, usarem máscaras e 
do vírus não se potencializar”, 

disse o prefeito.
“Vamos seguir rigorosa-

mente a quarentena até o dia 
10 de maio, até mesmo porque 
o nosso sistema inteligente 
tem indicado queda na taxa de 
isolamento em algumas cida-
des da região metropolitana. 
Temos que ficar alertas nesses 
casos, mas também parabe-
nizar aquelas cidades em que 
a população tem respondido 
positivamente permanecendo 
em suas casas, se resguardan-
do, protegendo suas vidas e 
das demais pessoas. Juntos va-
mos superar essa crise. Juntos, 
tudo vai passar”, disse Doria.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO

Cidade registra 65 mortes por covid-19 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nas últimas 24 
horas houve a confirmação de 
mais uma morte por coronaví-
rus (covid-19) em Guarulhos. 
Trata-se de uma mulher de 37 
anos. Com isso, o número de 
óbitos sobe para 65, enquanto a 
cidade ainda investiga as mor-
tes de outras 34 pessoas que 
podem ter sido ocasionadas 
pela covid-19. Os dados são do 
Boletim Epidemiológico divul-
gado pela Secretaria da Saúde, 
que aponta também o aumen-
to dos casos suspeitos de 3.870 
para 4.090, sendo que destes 
1.400 foram descartados, 2.140 
seguem em investigação e 550 
foram confirmados, mantendo 
o mesmo número divulgado 
no boletim anterior.

Nesta quarta-feira (29) 23 
pessoas estão internadas no 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru), dez delas na 

UTI. Outros três pacientes rece-
beram alta e lamentavelmente 
uma mulher de 65 anos, com 
suspeita do novo coronavírus, 
veio a falecer no local. A morte 
será investigada.

Em 22 dias de funciona-
mento do hospital de campa-
nha, vale ressaltar que esta é 
a primeira vez que todos os 
leitos da UTI são ocupados. 
Em caso de necessidade, 13 
leitos estão disponíveis para 
atender casos graves em ou-
tros hospitais da cidade. Mas 
é essencialmente fundamental 
que as pessoas continuem em 
isolamento social e utilizem 
máscara caso precisem sair de 
casa para que a rede pública 
de saúde não entre em colapso 
e possa atender quem vier a se 
infectar. A taxa de ocupação 
de leitos em Guarulhos neste 
momento está em 61,9%.

Drive-Thru Solidário receberá doações no 
Bosque Maia neste fim de semana prolongado

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura pro-
move neste fim de semana pro-
longado, sexta-feira (01), e tam-
bém no sábado (02) e domingo 
(03), das 8h às 17h, mais uma 
edição do Drive-Thru Solidário 
na tenda instalada em frente 
ao Bosque Maia (avenida Paulo 
Faccini, s/nº) para arrecadar do-
ações de alimentos, água, pro-
dutos de higiene e limpeza. Co-
ordenada pelo Fundo Social de 
Solidariedade, a ação faz parte 
das iniciativas da administra-
ção municipal para atenuar os 
efeitos da pandemia do novo 
coronavírus.

As doações são enviadas à 

Secretaria de Desenvolvimen-
to e Assistência Social para a 
montagem de cestas básicas, 
as quais são repassadas às uni-
dades dos Centros de Referên-
cia da Assistência Social (Cras) 
para distribuição às famílias 
em vulnerabilidade social, in-
cluindo as que não estão po-
dendo trabalhar em função do 
isolamento social.

O Drive-Thru Solidário é 
um ponto de arrecadação que 
impede aglomerações por con-
tar com o auxílio de servido-
res municipais, protegidos por 
máscaras e luvas, para ir bus-
car as doações nos carros.

FOTOS: NÍCOLLAS ORNELAS/PMG

Município opta pelo exame PCR para coronavírus por ser mais assertivo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos optou 
pela realização do exame PCR 
para o diagnóstico do coronaví-
rus (covid-19), análise clínica que 
consiste na pesquisa direta do 
vírus das mucosas das narinas 
e orofaringe e cujo resultado fica 
pronto entre 24 e 36 horas. Com 
sensibilidade acima de 95%, o 
RT-PCR Covid é mais seguro e 
confiável do que o teste rápido, 
o qual apenas busca a imunida-
de da pessoa ao vírus e que, se 
não for coletado no tempo certo, 
pode resultar em falso negativo.

Por ter maior especificidade 
e ser mais assertivo, o PCR é o 
exame que efetivamente con-
firma o novo coronavírus. Ou 
seja, ainda que teste rápido re-

sulte positivo para covid-19 e a 
tomografia seja indicativa para 
a doença, o diagnóstico somen-
te será fechado com o resultado 
do PCR, que pode ser realizado 
entre o terceiro e o sétimo dia 
do aparecimento dos sintomas. 
Ele identifica o material genéti-
co do vírus Sarscov 2 presente 
nas células das vias aéreas su-
periores (narinas e faringe), se-
creções onde ele se multiplica.

Em Guarulhos os exames 
de PCR estão sendo processa-
dos pela Associação Fundo de 
Incentivo à Pesquisa (Afip) sem 
custo adicional ao município. 
Este laboratório, que já mantém 
contrato de gestão com a Pre-
feitura, foi recentemente cre-
denciado pelo Instituto Adolfo 
Lutz para testar o novo corona-
vírus. A Secretaria Municipal 
de Saúde pediu a inclusão deste 
exame no contrato utilizando o 
saldo vigente, dentro dos mes-
mos valores pactuados.

Outra questão que pesou na 
escolha do PCR pelo município 

foi o fato de que a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) ainda 
não validou a utilização dos tes-
tes rápidos para diagnóstico da 
covid-19 no país. Por isso, até o 
momento, o Ministério da Saúde 
não repassou nenhum lote des-
ses exames para os municípios.

“Optamos pelo PCR por-
que é um exame com quase 
100% de assertividade, o que 
não ocorre com o teste rápido, 
que apresenta mais de 70% de 
falsos negativos. Isso faria com 
que tivéssemos a necessidade 
de repetir várias vezes o teste 
rápido, pois a janela imunológi-
ca é de cinco a dez dias pós-in-
fecção para que a pessoa crie os 
anticorpos chamados IGM e o 
vírus possa ser detectado. Por-
tanto, em caráter prático, con-
sideramos o teste rápido muito 
ruim tecnicamente falando, 
diferente do PCR, que precisa 
apenas de três dias de sintoma-
tologia para a confirmação da 
covid”, explica o secretário de 
Saúde, José Mário Stranghetti.



Nos últimos anos ouvimos muito falar 
em transformação digital, e mesmo com o 
mundo mudando algumas pessoas se ar-
riscavam em permanecer no mesmo lugar, 
porém hoje, com a crise do coronavírus ser 
digital é uma necessidade.

Para algumas pessoas ou em alguns 
momentos o digital foi ou era o que 
nos distanciava uns dos outros. Hoje, 
vemos o contrário, o digital faz a ponte 
entre a gente.  

Como exemplo, tivemos este ano uma 

páscoa totalmente diferente das demais, 
cada um da sua casa se conectando com 
quem ama através do virtual, as empresas 
migrando para o home Office, a qualida-
de de vida e o desempenho de colabora-
dores aumentando, a mercearia do bairro 
migrando para o delivery e vendendo por 
meio do WhatsApp, e isso é muito bom. 

Segundo Nassim Taleb precisamos ser 
antifrágil assim como essa mercearia. O an-
tifrágil é aquele que passa por uma crise e 
melhora, diferente do resiliente que resiste 
a crise, porém continua no mesmo lugar. 

Mas, além disso, hoje eu quero falar so-
bre a Era Pós-Digital, que já é a era em que 
vivemos hoje, na qual a presença da tecno-
logia digital é tão ampla que, na maior par-
te do tempo, nem notamos que ela está lá. 
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O Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, 
que estabelece a Estratégia de Governo Digital 
2020-2022 foi lançada pelo governo federal, por 
meio do Decreto 10.332, publicado no Diário Oficial 
da União desta quarta-feira (29). O documente traça 
o caminho para um governo totalmente digital. Entre 
as metas previstas, está a digitalização de 100% 
dos serviços públicos no âmbito federal e ações que 
simplifiquem a vida do cidadão também nos estados 
e municípios. “O objetivo deste governo é facilitar e 
modernizar a vida do cidadão brasileiro. A Estratégia 
de Governo Digital caminha para esta meta”, disse 
o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, Jorge Oliveira.

Devido aos gastos extras para o 
enfrentamento da pandemia de covid-19 e a 
queda de receitas, o déficit nas contas públicas 
deve se aproximar de R$ 600 bilhões este 
ano, valor correspondente a cerca de 8% do 
Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no pais. A previsão 
foi divulgada ontem pelo Tesouro Nacional. 
Se essa estimativa se confirmar, será o maior 
déficit primário (despesas maiores que as 
receitas, sem considerar o cálculo os gastos 
com juros) já registrado. Em 2019, o déficit 
primário do setor público ficou em R$ 61 
bilhões (0,9% do PIB). 

ANOTE

O empreendedor da era pós-
digital precisa ser cada vez mais 
relevante para se destacar

Só percebemos sua existência quando por 
algum motivo ela nos faz falta.

O empreendedor da era pós-digital 
precisa ser cada vez mais relevante para 
se destacar. Listei quatro comportamentos 
que considero os mais importantes:

1. Criatividade e Colaboração: To-
dos somos criativos, é só uma questão de 
prática, valorize a criatividade e estimule 
espaço colaborativos aonde o protagonis-
mo é do todo. 

2. Não se limite a tecnologia: Procu-
re sempre descobrir novas fontes de conte-
údo indo a shows, viajando a cidades que 
você ainda não conhece e freqüentando 
eventos a que você normalmente não iria. 
Interaja com pessoas fora do seu ciclo nor-
mal de relacionamento, com certeza você 
vai aumentar seu diferencial competitivo, 
tendo uma visão maior de um todo.

3. Utilize os dados como base para 
criar coragem e tomar riscos: Dedique-se a 
compreender o que está por trás dos dados 
e utilize-os para propor e defender novas 
idéias e formas de autuar dentro da sua 
empresa. Para crescer não basta seguir a 
cartilha, é preciso arriscar e acertar. E para 
isso muitas vezes você precisa estar dispos-
to a correr riscos. Mensure os riscos e arris-
que mais.

4. Encontre o seu propósito: As em-
presas e marcas que não tiverem clareza 
do seu propósito deixarão de existir. Com 
a pandemia as pessoas estão consumindo 
somente o essencial, e existe a possibilida-
de de pós pandemia esse consumo mais 
sustentável ser mantido, afinal as pessoas 
estão apreendendo que podem viver com 
menos coisas. O consumidor vai dar prefe-
rência para empresas que tem o propósito 
claro. Esse é o momento de você como em-
preendedor se aprofundar nos seus valores 
e colocar energia naquilo que tem a ver 
com o seu negócio e que você acredita que 
terá um impacto positivo no mundo ou na 
realidade a qual sua empresa está inserida. 

Agora o importante é encontrar o seu 
espaço nesse novo mundo e refletir sobre o 
que você pode fazer para surfar essa onda 
sem tomar um caldo.

Virtual é o 
novo normal

diretor Executivo da 
Agência Édigital e Diretor 
de Comunicação e 
Marketing da 
ACE-Guarulhos

LUCAS FELIPE

PONTO
DE VISTA

˜

Superavit do exercício

SUPERAVIT NO PERÍODO
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ÁRIES: O seu grande desejo de ganhar as coisas poderá 
gerar uma grande melhora nos problemas que você tem 
neste momento. 

TOURO: Ocorrerão nas coisas que estão próximas de você 
algumas modificações interessantes para que você consiga 
fazer o necessário. 

GÊMEOS: Não dificulte as coisas e tente manter tudo dentro 
de um escopo interessante neste momento. Cuidado com 
as ações de Júpiter neste momento.

CÂNCER: É possível que venha a sofrer alguns problemas 
durante este período para se desenvolver em suas emo-
ções.  Mantenha a calma e tudo se resolverá.

LEÃO: O que você vier a falar para as pessoas ao seu lado 
precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar proble-
mas e estranheza. 

VIRGEM: O satélite lunar se mostrará com bastante vigor 
neste momento, o que irá oportunizar para o Urano fazer 
uma interferência negativa em sua constelação.

LIBRA: As coisas ficarão menos obtusas para você conseguir 
realizar aquilo que precisa e é necessário para você no mo-
mento em que estiver passando. 

ESCORPIÃO: Tudo tende a mudar na sua vida agora para com 
as questões profissionais envolvendo superiores na sua vida. 
Esteja atento a estes momentos.

SAGITÁRIO: Não se mostrará apta para conversar sobre coisas 
que precisem de uma análise a longo prazo para com pessoas 
do signo de Gêmeos. 

CAPRICÓRNIO: Vá com uma vontade maior naquilo que 
acredita e precisa neste momento para concretizar seus ideais 
neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja po-
rém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamentalmente 
precisa para crescer.

PEIXES: As elementares funções do que significa amor estarão 
bem determinadas neste momento de grandes ganhos. Apro-
veite para se aventurar em uma nova paixão.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 50

Cama
para trans-

portar
doentes

Bebida que
minimiza
os efeitos 
da altitude

O urso co-
mo o Knut,
do zoo de

Berlim

Alexandre
(?), ator

curitibano

Preparado
(para uma

tarefa)

"Mamma
(?)!", 

interjeição
italiana

Inovado-
ras (em

seu estilo)

Dotar de
membros

de voo

Caminho
entre 

montanhas

Artefato
no qual se
pendura
roupa

(?) da
Noite, per-
sonagem
de "GoT"

(?)
Chapéu,
jogador

de sinuca
Peça que
protege 
a roda 

de carros

Inimigos
do

Predador
(Cinema)

União Democrática
(?), entidade que

defende o direito à
propriedade agrícola

Antecipar
um fato

Reação
frequente
do "es-

tourado"

Catalão
(abrev.)
Aposta
coletiva

Louco, em
espanhol

Sem
validade
Sacudir

com força

Via pública
Produto
da com-

postagem

Descen-
dência

Sucesso de
Caetano

Deusa do 
amanhecer
Mastro de
bandeiras

Arbusto andino da
família da pinha

Ofício de Régis Tadeu
e Tárik de Souza

Veículo autônomo
em testes do Google

(?) FC, jogo 
virtual de futebol

Conserto;
remendo
Planta

trepadeira

O do só-
dio é Na
(Quím.)

Substância
aderente
usada em
trabalhos
escolares

Andy
Murray,
tenista
Poucos

CMRC
CHADECOCA

PRECIPITAR
IRAAPRR
TIPRONTO

SIMBOLOEOS
COLAPROLE
ALRUAAM
MIANULO

OUSADASCAT
IUGBOLO
CABIDEGR

CALOTARUI
LAALIENS

RURALISTA

MO

3/eos — mia. 4/dala — loco. 6/aliens. 9/chá de coca. 10/cherimolia.

Uso de máscara será obrigatório no transporte público de SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
que o uso de máscaras de 
proteção passará a ser obri-
gatório para passageiros do 
Metrô, da CPTM, dos ônibus 
intermunicipais da EMTU 
nas regiões metropolitanas e 
dos ônibus rodoviários fisca-
lizados pela Artesp.

O decreto com as regras 
será publicado amanhã no 
Diário Oficial e a medida pas-
sa a valer a partir da próxima 
segunda-feira (4). O uso de 
máscaras também será obri-
gatório nos ônibus da Prefei-
tura de São Paulo.

“Tenho certeza que essa 
medida será seguida tam-
bém por decretos municipais 
dos demais prefeitos do Esta-
do de São Paulo para tornar 
obrigatório o uso de másca-
ras no transporte coletivo. 
A obrigatoriedade é válida 
também para táxis e aplica-
tivos, e a especificação será 
feita pelas prefeituras muni-
cipais”, disse Doria.

A medida está alinhada 
com as ações que o Governo 
do Estado vem tomando para 
frear o ritmo de contamina-
ção da covid-19. “Usar másca-
ra é uma medida de cuidado 
pessoal e um gesto que de-

monstra respeito a quem está 
ao seu lado. Se todos colabo-
rarem, vamos juntos vencer 
o coronavírus e sair dessa cri-
se”, afirmou o Secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy.

Caberá às empresas e aos 
prestadores de serviços fiscali-
zar e não permitir a entrada e 
a permanência de pessoas sem 
máscaras no interior das esta-
ções, dos vagões e dos ônibus.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Vende-se

Sítios e ChácarasIMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

CHÁCARA TAPERA 
GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
Luz. R$ 110 mil. Aceito. 
Auto. F.: 96314-2035

@folhametropolitanagru
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