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Casais em quarentena 
adotam diferentes formas 
de reduzir desperdício

O próprio prefeito 
Bruno Covas declarou, ao 
longo da semana, que a 
cidade de São Paulo deve 
entrar na fase amarela 
do Plano São Paulo de 
retomada da economia. 
A ofi cialização da evolu-
ção só acontece no início 
da tarde dessa sexta, 26, 
mas, se confirmada, a 
nova classifi cação permi-
tirá a abertura de bares, 
restaurantes, lanchone-
tes e padarias inclusive 
para atendimento no lo-
cal, seguindo protocolos 
de higiene e distancia-
mento entre clientes. 
Salões de beleza e outras 
empresas de estética, ta-
tuagem e afi ns também 
devem reabrir, seguindo 
várias regras.   P����� 3

Bares e restaurantes devem reabrir

Não só o hospital do 
Jabaquara como outros 
da cidade deixarão de 
ser administrados por 
autarquias indepen-
dentes e passam para 
a Secretaria Municipal 
de Saúde.  P����� 4

Ótica inova na pandemia para 
atender clientes com qualidade 
mesmo à distância
Página 3
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Reforma administrativa 
municipal trará mudanças 
ao Hospital Saboya
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais
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M E I O A M B I E N T E
Famílias pequenas evitam desperdício 

A quarentena tem provo-
cado re� exões, mudanças de 
rumo, transformado hábitos 
e despertado novos planos 
em muita gente. A pandemia 
do novo coronavírus tem dei-
xado as pessoas isoladas em 
casa, estimulado o trabalho à 
distância, criado novos laços 
familiares e também modi-
ficando a maneira com que 
se relacionam com a rotina 
doméstica.

Famílias passaram a per-
ceber mais a importância de 
planejar compras e o cardápio, 
de cozinhar. Notaram ainda a 
quantidade de resíduos que 
podem gerar se esse planeja-
mento não for bem executado 
- seja com excesso de embala-
gens, seja com alimentos que 
estragaram sem sequer terem 
sido preparados, ou com co-
mida em excesso que acabou 
na lixeira. No caso de pessoas 
que vivem sozinhas ou em 
casais, ou seja, famílias peque-
nas, também é preciso muito 
planejamento e atenção para 
evitar o desperdício e cada 
família tem que encontrar a 
melhor forma de economizar 
e evitar resíduos. 

A geração de muito “lixo” 
representa um alto custo não 
apenas familiar, mas igual-
mente social e ambiental. Es-
pecialmente nesse momento 
em que o mundo está buscan-
do redefinir estratégias para 
criar renda e garantir a saúde 
da população mundial, prestar 
atenção aos resíduos produzi-
dos diariamente em casa ou 
fora dela é uma atitude que 
ganha importância extra. 

O futuro da economia, aler-
tam especialistas, terá que 
focar em redução de consumo, 
melhor aproveitamento de 
verba, respeito aos recursos 
naturais. Se essa lógica vai va-
ler para todo o planeta, dentro 
de casa é igualmente essencial 
respeitar esse novo ritmo. 

Planejamento
No Jabaquara, Miriam Bock 

mora com o marido, há mais 
de 50 anos. Ela tem dedicado 
o tempo da quarentena a ob-
servar a cidade de uma forma 
diferente. “Diminuiu a polui-
ção do ar, surgiram borboletas 
no meu jardim, aumentou o 
número de pássaros”, relata 
ela, que vive nas proximida-
des do Parque do Estado e já 
estava acostumada a ver aves 
sobrevoando sua rua. “Mas 
não como agora”, completa. 

Os aviões, que não a dei-
xavam ver tevê ou conversar 
ao telefone, desapareceram. 
A poluição sonora também 
diminuiu com menor circula-
ção de carros e pessoas. “Es-
tou me sentindo como há 40 
anos, com uma cidade mais 
silenciosa e calma, com me-
nos trânsito”, diz a moradora, 
que tem respeitado à risca a 
quarentena. 

Além de se dedicar aos cui-
dados com a casa, Miriam 
também tem se dedicado a 
leitura e re� exões. Avalia que 
a capital terá que adotar um 
novo ritmo e isso vale inclusi-
ve para a questão da coleta de 
lixo e recicláveis. 

“Aqui em casa, já separamos 
os recicláveis há muitos anos. 
E acho que o volume aumen-
tou na quarentena por conta 
da compra de refeições pron-
tas”, diz ela. Miriam admite 
que não é tão afeita a cozinhar, 
mas também aponta que pla-
nejamento de compras e do 
cardápio é a melhor maneira 
para combater o desperdício e 
os gastos excessivos.

“Como somos apenas em 
dois, muitas vezes comprar ali-
mentos perecíveis é um risco. 
Os produtos podem estragar 
ou a quantidade de comida 
feita em casa pode ser exces-
siva. Ninguém aguenta comer 

o mesmo cardápio a semana 
toda, então muitas vezes é me-
lhor pedir refeição pronta, em 
quantidade adequada para nós 
dois, aí nada vai para o lixo e 
conseguimos diversidade de 
nutrientes”, conta. “Eu tenho 
horror a desperdício, então 
procuro fazer ou encomendar 
tudo na medida, reaproveitar 
o que for possível nas refeições 
seguintes ou congelar alimen-
tos”, conta. Em síntese, a lição 
de Miriam é a de que cada casa 
tem uma realidade e o essen-
cial é fazer planejamento. “As-
sim, a gente economiza, por-
que não desperdiça alimentos, 
e ainda evita a produção de 
lixo não reciclável”, observa. 

Outra preocupação de Mi-
riam é com o óleo usado em 
frituras, na cozinha. “Não 
coloco no lixo comum e nem 
despejo pelo ralo: pode dani-
� car tanto meu encanamento 
quanto a tubulação na cidade. 
Entregamos para uma entida-
de no bairro, que transforma 
o óleo usado em sabão e ainda 
gera renda”, conta. 

Renda menor
Já na família de Gabriel 

Gonçalves Oliveira, as trans-
formações resultantes da pan-
demia foram sentidas inicial-
mente na renda. Ele trabalha 
no atendimento ao setor gas-
tronômico, que permanece de 
portas fechadas por conta da 
quarentena. 

Com a queda abrupta nos 
ganhos e também pela impos-
sibilidade de sair, ele e a esposa 
passaram a cozinhar mais em 
casa. “Pedíamos refeições em 
casa, mas agora estamos evi-
tando esse gasto”, diz. 

Eles notaram o aumento 
na geração de embalagens de 
alimentos - latas, caixas, potes 
plásticos principalmente. E, 
habituados que são, há mui-
tos anos, separam todo esse 
material para a coleta seletiva. 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

“Antigamente, eu mesmo le-
vava com meu carro. Agora, a 
coleta seletiva passa na porta, 
todas as quartas-feiras”, diz ele.

A coleta seletiva é feita na 
zona sul paulistana pela con-
cessionária Ecourbis, em dias 
diferentes da coleta tradicional 
e com caminhões e equipes 
diferentes. Para saber o dia 
e horário em que cada um 
desses serviços é prestado em 
sua rua, acesse: https://www.
ecourbis.com.br/coleta/index.
html.  Os resíduos devem estar 
bem acondicionados, ocupan-
do até dois terços do volume 
total do saco, e precisam ser 
colocados na via pública no 
máximo duas horas antes do 
previsto para a coleta. 

No caso da família de Ga-
bril, desperdício é igualmente 
palavra proibida na rotina 
doméstica. “Compramos o 
necessário, prepararmos o 
suficiente e nunca sobra no 
prato”, relata. E faz questão de 
dizer que esse hábito já vem há 
anos, apenas tem se mostrado 
ainda mais importante na 
quarentena.

O morador do Jardim da 
Saúde ainda relata que, por 

conta da paralisação em seu 
ramo de atividades, foi ne-
cessário ocupar o tempo com 
coisas úteis - cozinhar foi uma 
delas. Mas o casal também 
tem ocupado o tempo lendo 
e cuidando da manutenção da 
casa, com pintura e pequenos 
reparos. 

“Em casa temos uma mi-
cro horta e captamos a água 
da chuva para irrigação das 
plantas e lavagem do quintal – 
são hábitos antigos, também”, 
relata ele, que diz estar lidando 
bem com a pandemia. “Sinto 
falta de sair para parques e 
viagens”, admite, apontando a 
importância do contato com 
a natureza.

Ciência é 
essencial

Rogério Nagai é empresá-
rio, ator e produtor cultural. 
Mora em Mirandópolis com 
a esposa, em um prédio. “O 
condomínio já faz separação 
de recicláveis e lixo comum 
muito antes da quarentena, 
então separar para a coleta 
seletiva já faz parte de nossa 
rotina”, conta ele. 

Com mais tempo durante 
a quarentena, o casal passou a 
produzir mais as refeições ca-
seiras, em vez de fazer pedidos 
em restaurantes ou comprar 
alimentos industrializados. 

A opção por uma alimenta-
ção mais saudável e planejada 
em casa não foi a única coisa 
que mudou na rotina do casal. 
“Passei a ler livros que estavam 
acumulados há anos e, pode 
ter certeza, muito da minha 
visão mudou”, admite. 

“O mundo inteiro está hi-
perconectado e que qualquer 
ação que façamos, mesmo 
que isoladamente, afeta não 
só nossa comunidade, mas 
o mundo inteiro”, observa, 
referindo-se inclusive às ques-
tões ambientais e às agressões 
à natureza que podem trazer 
consequências como a pró-
pria pandemia. “Fortaleceu 
ainda mais minha visão que 
precisamos investir na educa-
ção e ciência, em pesquisas”, 
conclui Nagai.  Ele ainda teme 
que as ações sociais desenvol-
vidas durante a quarentena 
desapareçam após o controle 
da pandemia. “Espero que eu 
esteja errado”, observa.

O VOLUME DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM UMA 
CASA PODE SIGNIFICAR “DINHEIRO JOGADO FORA”: 
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS É EXEMPLO 

Ministério do Meio Ambiente faz consulta sobre reciclagem
Com o objetivo de reduzir 

resíduos e poluição, manter 
produtos e materiais em ciclos 
de uso e regenerar sistemas 
naturais promovendo a des-
tinação � nal ambientalmen-
te adequada das embalagens 
em geral de maneira efetiva, o 
Ministério do Meio Ambien-
te abriu uma consulta públi-
ca sobre Logística Reversa de 
Embalagens.

Ou seja, a população agora 
pode opinar e participar desse 
processo, sugerindo formas de 
modi� car o descarte de emba-
lagens de produtos industriali-
zados diversos como garrafas 
pet, sacos plásticos, potes de 
produtos de higiene e limpe-
za, caixas de papelão, garrafas 

e potes de vidro e muito mais. 
 A minuta do Termo de 

Compromisso, que envolve 
seis grandes empresas, estará 
aberta para receber contribui-
ções e sugestões da população 
até o dia 03 de julho no link: 
bit.ly/3etcNWS.

A celebração de termo de 
compromisso de abrangência 
nacional vai estabelecer no-
vas medidas, ações e iniciati-
vas para ampliar ºo alcance da 
Política Nacional de Resíduos 
de Resíduos Sólidos e de pro-
teção ambiental. O objetivo 
é estimular a não geração, a 
redução, a reutilização, a re-
ciclagem e o tratamento das 
embalagens bem como o uso 
de produtos sustentáveis e o 

incentivo à indústria de reci-
clagem para fomentar a utili-
zação de matérias-primas e in-
sumos recicláveis e reciclados.

As seis empresas partici-
pantes que, por ano, colocam 
no mercado cerca de cinco 
milhões de toneladas de em-
balagens, manifestaram vo-
luntariamente interesse em 
� rmar o compromisso com o 
Ministério do Meio Ambiente. 
O sucesso da iniciativa conta-
rá com atuação de todos, pois 
envolve desde fabricantes, 
importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores 
até cooperativas e associações 
de catadores na coleta e reci-
clagem de materiais.

A meta é de que 100% das 

embalagens plásticas sejam 
desenvolvidas com materiais 
que permitam a reciclagem ou 
compostagem até 2025, hoje 
esse índice é de 80,4%. Além 
disso, prevê um aumento pro-
gressivo do uso de matéria-
-prima reciclada pós-consu-
mo nas embalagens inseridas 
no mercado. O plástico salta 
de 7% para 23% e o vidro de 
27% para 31%, em 5 anos.

E tem mais, a medida irá 
aumentar o uso de modelos 
alternativos de embalagens 
retornáveis plásticas ou re� s, 
saindo do patamar de 9% para 
25% e ainda avançar na rein-
serção do material descartado 
na cadeia produtiva, a chama-
da Logística Reversa. A taxa de 

LIMPEZA URBANA

reciclagem também terá au-
mento dos índices na indústria 
recicladora, de maneira pro-
gressiva, até 2025. Materiais de 
vidro sobem de 26% para 29%, 
de plástico de 34% para 38%, 
de papel de 60% para 62%. A 
reciclagem dos produtos de 
metal deve alcançar os 87%.

Com as medidas, o Ministé-

rio do Meio Ambiente preten-
de gerar um círculo virtuoso. 
Na medida em que se amplia 
o uso de produto reciclado em 
novas embalagens, a demanda 
pelo material pós-consumo 
aumenta e, consequentemente, 
fomenta a cadeia de recicla-
gem já que a oferta de matéria-
-prima será maior. 

26 DE JUNHO DE 2020PÁG. 02



26 DE JUNHO DE 2020 PÁG. 03

•ESPECIAL

Pandemia acelera inovação no pequeno negócio
A pandemia causada 

pelo COVID-19 mudou nos-
sa rotina e nossos hábitos. 
Hoje há uma maior preocu-
pação com a higienização 
das mãos, das roupas, dos 
alimentos. Formas distintas 
de se relacionar, sem abra-
ços, beijos ou apertos de 
mãos. São novos meios de 
se fazer as mesmas coisas, 
e, com as empresas, não 
poderia ser diferente.

A maioria delas teve que 
se adequar a esta nova reali-
dade, oferecendo produtos 
e serviços de formas inova-
doras e que pudessem aten-
der às exigências das leis e 
às medidas sanitárias, para 
que todos pudessem ser 
atendidos de forma segura 
e tranquila.

Um exemplo desse tipo 
de empresa é a Ótica e Re-
lojoaria Kaizen. Apesar da 
ampla experiência na área 
e de uma loja muito bem 
montada próxima ao metrô 
Saúde, seus proprietários 
perceberam as novas neces-
sidades do mercado, e logo 
foram atrás de maneiras 

inovadoras de atender seus 
clientes.

Mesmo de portas fecha-
das no início do período 
de isolamento, a Kaizen já 
começou a catalogar seus 
produtos em seu site, para 
que todos pudessem co-
nhecê-los sem precisar ir 
até a loja. Depois, já com a 
loja aberta e com horários 
reduzidos, foi iniciado o ser-
viço de delivery: muitos dos 
produtos passaram a ser 
entregues diretamente nas 
residências de seus clientes, 
facilitando a vida daqueles 
que não tem tempo ou dis-
ponibilidade de retirar sua 
compra.

Por últ imo, mas não 
menos importante, foi o 
lançamento do serviço de 
atendimento domiciliar. 
Este era um projeto antigo, 
pois já haviam percebido 
que muito de seus clien-
tes tinham dificuldade de 
locomoção ou não tinham 
tempo de ir até a Kaizen. 
O surgimento da pandemia 
agilizou a implantação deste 
serviço, e agora os técni-

cos já estão ap-
tos a atenderem 
em residências, 
condomínios ou 
locais de trabalho 
de seus clientes.

O atendimen-
to domiciliar fun-
ciona da seguinte 
maneira: o cliente 
entra no site da 
Kaizen e escolhe 
as armações que 
mais gosta. De-

pois, solicita a reserva e 
envia sua receita por What-
sapp. Um dos técnicos fará 
o orçamento das lentes e, 
estando o cliente de acor-
do, é feito então o agenda-
mento do atendimento. Na 
visita, dois técnicos leva-
rão as armações escolhidas 
para que o cliente possa 
prová-las e fazer as medi-
das necessárias. Pronto, o 
resto é com a Kaizen: após 
confeccionados os óculos, a 
entrega é feita no endereço 
indicado, tudo com muita 
praticidade, segurança e 
conforto, seguindo todas as 
recomendações de higiene 
para a total segurança de 
todos os envolvidos.

Quer conhecer mais so-
bre a Kaizen? Acesse o site 
www.oticakaizen.com.br 

ou mande um Whatsapp – 
(11) 95168-3654. 

Se quiser conhecer a 
loja, o horário de atendi-
mento durante a pandemia 
é de segunda a sexta-feira 
das 11h às 16h e aos sábados 
das 11h às 15h. 

A Ótica Kaizen fica na 
Avenida Jabaquara, 1826;  
próxima ao Metrô Saúde. 
Telefone: 2894-3834. 

A Ótica Kaizen agora 
oferece atendimento 
via Whatsapp, 
atendimento técnico 
em domicílio, site
 com seus produtos 
catalogados e delivery

O Parque do Chuvisco já 
pertenceu à VASP - empresa 
de aviação aérea. Depois, 
ficou anos fechado até ser 
recuperado dentro da Ope-
ração Urbana Água Espraia-
da e fi nalmente reabrir para 
a população. Agora, como 
todos os parques públicos 
municipais está fechado, por 
conta da pandemia de co-
ronavírus. Mas, a Prefeitura 
anunciou essa semana que o 
parque fará parte do quarto 
lote de parques municipais a 
serem concedidos à iniciativa 
privada. 

A concessão prevê a pres-
tação dos serviços de gestão, 
operação e manutenção por 
25 anos. Apesar de ter sido 
objeto de reforma recente, a 
Prefeitura diz que a conces-
são resultará na revitalização, 
com espaço para convívio 
social, lazer, contemplação e 
educação ambiental. 

Vencerá aquele que ofer-
tar o maior valor de outorga, 
fixada em, no mínimo, R$ 
130.000,00. Além disso, o fu-
turo vencedor terá de pagar 
outorga variável anualmente 
à Prefeitura que será calcu-
lada mediante aplicação de 
alíquota de 2% sobre a tota-
lidade da receita bruta da 
concessionária. Anualmente, 
pagará também um adicional 
de desempenho que consiste 
na aplicação de mais 2% de 
alíquota conforme nota ob-
tida correspondente ao seu 
desempenho. 

No parque do Chuvisco, 
entre outras reformas, o ven-
cedor da licitação deverá revi-
sar e adequar infraestruturas 

Prefeitura vai entregar Parque do 
Chuvisco para iniciativa privada

•URBANISMO

Como apagar dados em um 
computador, com segurança? 

e estruturas elétricas e refor-
mar as edifi cações existentes; 
instalar painéis fotovoltaicos 
nas edifi cações em que forem 
tecnicamente e economi-
camente viáveis; reformar 
ou trocar bebedouros exis-
tentes; implantar mobiliário 
como paraciclos e projeto de 
sinalização visual. Além disso, 
deverá adequar e reparar o 
parque infantil, as academias 
de ginástica ao ar livre, as 
quadras esportivas; implantar 
horta comunitária; e, adequar 
se necessário, a acessibilidade 
interna, incluindo caminhos 
primários e secundários.  

Toda e qualquer interven-
ção no local deverá passar 
pela aprovação dos órgãos 
competentes da Administra-
ção.  O vencedor da conces-
são passará por um perío-
do de transição de até 180 
dias. No estágio 1 (duração 
de até 90 dias), a operação 
do parque continua como 
responsabilidade da PMSP 
mas com o acompanhamento 
na concessionária. No estágio 
2, o cenário se inverte: a con-

cessionária assume a opera-
ção do equipamento com o 
acompanhamento da PMSP 
por 90 dias.  

A consulta e o envio de 
contribuições ficarão dispo-
níveis até o dia 15/07/2020, no 
site da Prefeitura. Já a audiên-
cia pública está marcada para 
o dia 13/07/2020, das 10h30 
às 12h30. Devido à pandemia 
de COVID-19, será realizada 
virtualmente, por meio de 
videoconferência. Todas as 
orientações para participação 
serão publicadas no endere-
ço eletrônico da Secretaria 
de Governo Municipal, bem 
como inscrição de participa-
ção e demais informações. 
Encerrada a consulta pública, 
as sugestões recebidas serão 
analisadas e, se necessário, 
incorporadas para posterior 
publicação do edital fi nal para 
a concessão. 

O Parque do Chuvisco tem 
pouco mais de 38 mil m² e fi ca 
na Rua Ipiranga, 792 - Jardim 
Aeroporto na divisa entre as 
Subprefeituras de Santo Ama-
ro e Jabaquara.

•TECNOLOGIA

Se, por um lado, queremos 
manter arquivos, dados e in-
formações sempre disponíveis 
em nossos laptops e desktops, 
por outro também queremos 
garantir que, ao descartar os 
equipamentos esses dados per-
maneçam inacessíveis. “Mesmo 
quando formatado, queimado 
ou quebrado, um disco rígido 
pode ter os dados recuperados”, 
diz Mario Suzuki, engenheiro 
eletrônico especializado em as-
sistência técnica em informática.

Ele explica que antes de 
descartar um computador ou 
enviá-lo para doação, é preci-
so fazer uma varredura com-
pleta e eliminar o máximo de 
rastros possíveis, para garantir 
que suas informações pessoais 
não serão acessadas por mais 

ninguém futuramente. Esse 
trabalho evita também que 
sua navegação seja rastreada 
e sua privacidade violada por 
pessoas não autorizadas. 

“Da mesma forma, é preci-
so sempre fazer consertos em 
equipamentos com profi ssio-
nais experientes econfi áveis, 
impedindo que seus dados 
sejam acessados”, diz o profi s-
sional, que já tem mais de 30 
anos no ramo e explica que sua 
carteira de clientes tem con-
fi ança nesse trabalho minucio-
so e que demanda seriedade.

O engenheiro também faz 
limpeza e varreduras em com-
putadores tanto para identifi -
car problemas que implicam 
em mau funcionamento quan-
to para eliminar vírus.  Ele faz 

um diagnóstico e pré-orça-
mento ainda por telefone, con-
forme descrição do problema. 
Depois, vai até a casa ou escri-
tório do cliente, retira o laptop 
– ou desktop, tudo com agili-
dade e segurança.

Para falar com o engenheiro 
Mário, da Suzuki Informática, en-
tre em contato por telefone 
e WhatsApp: (11) 99598-8489.
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Hospital Saboya deve passar por mudanças administrativas
Dez órgãos municipais 

devem desaparecer e muitas 
mudanças vão acontecer na 
administração da cidade. Essa 
semana, foi aprovado pelos 
vereadores paulistanos um 
projeto enviado no final do 
ano passado pelo Prefeito 
Bruno Covas que altera vários 
órgãos municipais da cidade. 

Como prometido, o prefei-
to Bruno Covas iniciou a rees-
truturação da administração 

indireta da Prefeitura de São 
Paulo (PMSP), por meio de 
Projeto de Lei (PL) enviado 
nesta quinta-feira (7) à Câma-
ra Municipal. De acordo com a 
Prefeitura, o objetivo é tornar 
a administração pública mais 
efi ciente, moderna e enxuta. 
Entre as mudanças, está a 
extinção de autarquias hospi-
talares, como a que existe no 
Hospital Municipal Dr. Arthur 
Ribeiro Saboya, no Jabaquara, 
que passará a ser administra-
do diretamente pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Serão extintos ou privati-
zados também órgãos como 
a SPTuris, que promove even-
tos e o turismo da cidade, 
a Limpurb, que controla as 
concessionárias responsáveis 
pela limpeza pública (coleta 
de lixo, varrição, ecopontos e 
serviços como cata-bagulho), 
e a Ilume, responsável pelos 
projetos e pela manutenção 
da iluminação pública na ci-
dade. 

Em lugar dessas empresas 
muncipais, vai surgir a SP Re-
gula, que vai funcionar como 
uma espécie de agência de 
fiscalização de todos esses 
serviços e será vinculada ao 
Gabinete do Prefeito.  

O Projeto de Lei aprovado 
também propõe a criação da 
Agência Paulistana de Desen-
volvimento e Investimentos, 
a SP Investe, que atuará na 
promoção do desenvolvimen-
to econômico da cidade. Ela 
vai acumular, parcialmente, 
responsabilidades hoje da 
Agência São Paulo de Desen-
volvimento (ADESAMPA) e 
da São Paulo Negócios (SP 
Negócios), ambos serviços so-
ciais autônomos, que também 
serão extintos. A SP Investe 
terá as atribuições de iden-
tificação de potencialidades 
econômicas e promoção de 
investimentos no município. 
Ela será vinculada à Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho 

(SMDET).O PL foi aprovado 
com 31 votos favoráveis e 12 
contrários e segue agora para 
sanção do prefeito Bruno Co-
vas (PSDB).

A reforma administrativa 
extingue 3.587 cargos e cria 
627, segundo cálculo apresen-
tado pelo Executivo. Segundo 
a Prefeitura, o saldo de cortes 
resultará em uma economia 
anual de aproximadamente 
R$ 125 milhões por ano.

“Trata-se de um projeto 
que já vinha sendo debatido 
pela Câmara antes da pande-
mia, pois foi inclusive aprova-
do em primeira votação em 
fevereiro”, explicou o presi-
dente da Câmara, Eduardo 
Tuma (PSDB). “No entanto, 
a crise atual reforçou ainda 
mais a necessidade de enxu-
gamento da máquina, de efi ci-
ência nos gastos públicos, e é 
isso o que a reforma adminis-
trativa propicia”, disse Tuma.

Já o líder da bancada do PT 
na Casa, vereador Alfredinho 

(PT), relembrou o voto con-
trário dos parlamentares do 
Partido dos Trabalhadores na 
primeira discussão do PL, em 
fevereiro deste ano, e man-
teve a mesma decisão para a 
segunda e defi nitiva votação.

“Nada comprova que ha-
verá essa economia. Portanto, 
nós (da bancada do PT) não 
conseguimos entender e vo-
tar favorável ao projeto com 
esse discurso e com a descul-
pa de que está enxugando 
cargos, e que está gerando 
economia”, falou Alfredinho.

Também contrário ao Pro-
jeto de Lei, o vereador Celso 
Giannazi (PSOL) alegou que 
este não é momento para vo-
tar a reforma administrativa. 
“Teria que votar em um mo-
mento oportuno, não agora 
durante a Covid-19. Todas as 
nossas atenções deveriam 
estar voltadas para proteção 
social e saúde”.

O vereador Fernando Holi-
day (PATRIOTA) se posicionou 

favoravelmente ao PL. Ao 
longo do discurso para enca-
minhar o voto, o parlamentar 
fez ressalvas ao projeto e 
reconheceu pontos positivos. 
“Contudo, é importante que 
todos saibam. Ao fi nal desta 
votação e, portanto, com a 
sanção deste projeto, São 
Paulo sairá mais leve, São Pau-
lo sairá mais simplifi cada, e o 
dinheiro do paulistano sairá 
mais respeitado”.

Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

BRESHOPING
MÓVEIS USADOS & ANTIGUIDADES

COMPRO E VENDO
MÓVEIS USADOS

ARMÁRIOS - MESAS - CADEIRAS - SOFÁS 
GUARDA-ROUPAS - FOGÕES - GELADEIRAS...

AVALIO E RETIRO NO LOCAL
TAMBÉM COMPRAMOS MÓVEIS ANTIGOS

4354-7183
9 7700-0395

Telefones:

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

A CET vai monitorar o trân-
sito na Avenida Washington 
Luís, que será interditada na 
altura da Rua Vieira de Morais 
(próximo ao Aeroporto de 
Congonhas), no Campo Belo, 
região Sul da cidade, sexta-
-feira (26) e sábado (27), das 
22h00 às 05h00, para instala-
ção de passarela. 

Interdições 
Sexta-feira (26): Aveni-

da Washington Luís, sentido 
Centro, entre o acesso para o 
Aeroporto, oposto à Rua Viei-
ra de Morais, e a saída do es-
tacionamento do Aeroporto; 

Sábado (27): Avenida Wa-
shington Luís, sentido Bairro, 
entre as ruas Renascença e 
Vieira de Moraes. 

Alternativas 
Avenida Washington Luís, 

sentido centro, deverão en-
trar à direita na Praça Coman-
dante Lineu Gomes, retornan-
do à esquerda para a Avenida 
Washington Luís; 

Avenida Washington Luís, 
sentido bairro, deverão entrar 
à direita na Rua Renascença, 
à esquerda na Rua Sapoti, à 
esquerda na rua Doutor Je-
suíno Maciel, à esquerda na 

Rua Vieira de Morais e à di-
reita na Rua Henrique Fausto 
Lancelotti, retornando para a 
Avenida Washington Luís.

 A Engenharia de Campo 
da CET vai monitorar a inter-
dição e orientar o tráfego 
na região, visando manter 
as condições de trânsito e 
preservar a segurança dos 
usuários da via. 

Para informações de trân-
sito, ocorrências, reclama-
ções, remoções e sugestões, 
ligue, acesse o site ou baixe 
o aplicativo SP156. O atendi-
mento é 24 horas por dia.

CET interdita Av. Washington Luis para instalar 
passarela junto à Rua Vieira de Morais
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O prefeito Bruno Covas 
declarou em duas diferentes 
transmissões pela internet, 
essa semana, que os bares e 
restaurantes devem reabrir na 
próxima segunda-feira, caso se 
confirme a reclassificação da 
cidade de São Paulo para a fase 
Amarela do Plano São Paulo de 
Retomada Econômica. O anún-
cio deve ser feito por volta do 
meio-dia dessa sexta-feira, 26, 
pelo governador João Doria em 
entrevista coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes.

A análise dos dados de cada 
região do Estado é feita ao 
longo da semana e eventuais 
reclassificações agora estão 
sendo divulgadas às sextas. 
Enquanto a capital pode evoluir 
para uma fase mais avançada 
de reabertura, com autorização 
para estabelecimentos dos se-
tores de gastronomia e beleza, 
o interior do Estado tem apre-
sentado aumento do número 
de casos registrados e mortes, 
ao mesmo tempo em que os 
leitos de UTI hospitalar estão 
com alta taxa de ocupação. 

Várias regiões do interior do 
Estado já precisaram recuar na 
reabertura do comércio e saí-
ram da Fase Amarela - em que 
bares, restaurantes e salões de 
beleza estão abertos - para a 
Fase Vermelha, de fechamento 
inclusive do comérdio de rua e 
shopping centers. Nesta sema-
na, apenas no intervalo entre 
domingo (21) e quarta-feira (24) 
o interior viu 10.752 novas con-
fi rmações de casos, ante 7.670 
na capital. Em apenas quatro 
dias, a pandemia avançou 28,7% 
a mais fora da cidade de São 
Paulo. Também pela primeira 
vez, o número absoluto de mor-
tes por COVID-19 no interior 

Salões de beleza, bares e restaurantes 
devem reabrir na próxima semana

•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore 

@cutcolorh @cutscolor

EM BREVE!!! ESTAREMOS DE VOLTA!!!
A Cut & Color, atendendo às determinações do 

poder público, segue com as restrições estabelecidas 
pelo decreto que mantém a quarentena na cidade   

Logo, estaremos novamente com as portas abertas, 
seguindo todos os protocolos de segurança e higiene 

estabelecidos. Nesse momento, será necessário 
sempre agendar horário para que possamos atender 

apenas uma cliente por vez, sem acompanhantes.

Continuem nos acompanhando nas redes sociais 
para ter outras  informações, manter o contato, 

trocarmos experiências e conversar  sobre o futuro, 
que certamente será melhor e de mais coletivo.   

Pode também planejar um novo visual, 
um tratamento para recuperar os cabelos, 

colocar a depilação em dia...

Exposição online 
resgata festas juninas

Com o objetivo de relem-
brar as festas juninas, que 
neste ano estão inviabiliza-
das por conta da pandemia, 
o Linha da Cultura do Metrô 
apresenta a partir desta quar-
ta-feira, 24, a mostra fotográ-
fica “Trem da Música”, com 
trabalhos de Camila Pastorelli.

Neste ensaio, a autora res-
gata as memórias afetivas da 
sua infância e adolescência e 
compartilha na #LinhadaCul-
tura Online as suas experiên-
cias e vivências traduzidas em 
imagens dessas celebrações 
típicas de Pindamonhangaba 
e região. Nesse contexto, o 
bondinho, que liga o centro da 
cidade aos bairros é parte im-
portante dessa comemoração.

Nesta cidade interiorana, 
os moradores têm a opção 
de usar um bondinho para ir e 
voltar da zona rural à cidade, 

como alternativa ao ônibus, 
carro e bicicleta.

Em épocas festivas, como 
a junina, o bondinho é enfei-
tado e conta com apresen-
tações de músicos, a festa 
começa na própria viagem. 
As pessoas dançam e se diver-
tem, e ainda podem apreciar 
a paisagem das plantações 
e das montanhas do Vale do 
Paraíba.

O desembarque é feito em 
uma grande festa que aconte-
ce com bandeirinhas, danças, 
comidas e bebidas típicas.

Festas juninas são sempre 
marcantes, pois celebram, 
com simplicidade e alegria, a 
cultura brasileira que passa de 
geração para geração.

A mostra “Trem da Músi-
ca” pode ser visualizada no 
site Linha da Cultura do Metrô 
no link bit.ly/3eypLT6

(6.677) superou o da capital 
(6.675) ao longo da pandemia.

Abre ou não?
A Prefeitura não confi rmou 

a reabertura de estabeleci-
mentos na próxima semana 
e se limitou a informar que 
é preciso aguardar as infor-
mações  do Estado.Caso se 
confi rme a reclassifi cação para 
a fase Amarela, ainda assim 
será necessário confirmar se 
os protocolos apresentados 
pelos setores - tanto de beleza 
quanto de gastronomia - estão 
de acordo com as normas de 
segurança e saúde, para só 
então efetivamente decretar a 
reabertura.

Como os protocolos já fo-
ram apresentados anterior-
mente, a expectativa é de que 
as análises estejam avançadas 
e a abertura aconteça rapida-
mente. Mas, pode ser que a 
abertura dos setores gastro-
nômico e de beleza não acon-
teçam simultaneamente. Infor-

mações ofi ciais devem ser da-
das até a próxima segunda, 29.

Os restaurantes e bares 
deverão seguir uma série de 
normas para funcionamento - 
espaço entre mesas e clientes, 
não pode haver pessoas em pé, 
todos devem manter as másca-
ras até o momento de comer e 
não pode haver superlotação - 
nem na área externa, que deve 
ser controlada pelo próprio 
restaurante. Não pode haver 
música ao vivo, também.

Em restaurantes no modelo 
buffet/self service, além do 
álcool em gel devem ser ofere-
cidas luvas aos clientes. 

O funcionamento deve se 
limitar a seis horas diárias. 

Também para os salões 
de beleza vai valer a regra do 
limite de seis horas diárias. 
Distância entre os postos de 
atendimento e hora marcada 
são outras exigências para o 
setor, que também deve garan-
tir higienização das bancadas e 

assentos após cada uso. 
Escolas
 O Governo do Estado anun-

ciou essa semana um plano 
para retomada das aulas, mas 
ainda com muitas lacunas, ou 
seja, faltam detalhamentos da 
proposta. De acordo com o 
plano, a expectativa é de que 
em 8 de setembro as escolas de 
todo o estado - particulares e 
públicas, incluindo cursos livres 
- possam retomar as atividades 
presenciais, mas ainda limita-
dos a 35% do total de alunos.

Para que a proposta se con-
cretize, entretanto, todo o 
estado deverá estar em Fase 
Amarela pelos 28 dias anterio-
res. Não foi detalhado como se-
ria feito o rodízio entre alunos 
no dia a dia. 

Outra expectativa que não 
tem se confi rmado, no Estado 
de São Paulo, é sobre a testa-
gem em massa da população, 
que poderia facilitar planeja-
mento e retomada de atividades 

•CULTURA

Ca
m

ila
 P

as
to

re
lli

/D
iv

ul
ga

çã
o



Aos Conselheiros e Administradores da CREN – Centro 
de Recuperação e Educação Nutricional São Paulo - SP

Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do CREN – 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro 
de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado do 
período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos 
efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base 
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da entidade, em 
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. .

Base para opinião com ressalva
Conforme descrito na nota explicativa nº 21, integrantes 

às demonstrações contábeis, foiidentificado erro material 
referente ao exercício anterior e corrigido no fi nal do exercício 

de 2019. No entanto, os efeitos apurados, relativos ao exercício 
social de 2018, nomontante de R$ 913.112, foram lançados 
diretamente à conta de superávits acumulados, no patrimônio 
líquido, ao invés de apropriados nas demonstrações do ano a 
que correspondiam, mediante a reapresentação das mesmas, 
conforme determinado na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erros. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador 
e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Auditoria do período anterior
As demonstrações contábeis do CREN – CENTRO DE 

RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL para o 

exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas 
por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 
26 de março de 2019, que conteve modifi cação. 

Responsabilidades da administração
sobre as demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis..

Responsabilidades dos auditores independentes
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 

Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos 
da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 14 de fevereiro de 2020
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP 024298/O-3
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador
CRC/SP 187.003/O- 0 

CNAI – SP – 1620 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
CNPJ/MF:  71.732.960/0001-94 - BALANÇO PATRIMONIAL

26 DE JUNHO DE 2020PÁG. 06CREN – Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional Demonstrações 
financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

 

 

CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
CNPJ/MF: 71.732.960/0001-94 

Balanço Patrimonial 
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

Valores em reais com centavos omitidos 
 
 
 

ATIVO  2019   2018 PASSIVO 2019  2018 
 NE     NE    

Circulante  4.518.148  4.963.966 Circulante 1.757.491  2.183.624 
Caixa e equivalentes 4 4.368.741   4.859.609 Obrigações trabalhistas 0  0 
Adiantamentos 5 132.299   100.304 Obrigações sociais 9 0  99.809 
Despesas antecipadas  3.528   4.053 Obrigações tributárias 10 1.146  44.329 
Impostos a recuperar 6 13.580   0 Provisões de férias e encargos 548.586  528.605 

      Contas a pagar serviços terceiros 14.566  14.437 
Realizáveis a longo prazo  913.112   0 Convênios a apropriar 11 1.193.193  1.496.444 

Depósitos judiciais 21 913.112   0     

Permanente 
 

784.453 846.622 Patrimônio Líquido 12 4.458.222 3.626.964 
Imobilizado 7 781.218 842.441     

Intangível 8 3.235 4.181     

 

TOTAL DO ATIVO 6.215.713 5.810.588 TOTAL DO PASSIVO 6.215.713 5.810.588 
    

 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis 

 
 
 
 

     Vaney Paulo Fornazieri Rogério Gerlah Paganatto 
Diretor Presidente CPF   129.306.208-60 
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CREN – Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional Demonstrações 
financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

 

CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 

encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
Valores em reais com centavos omitidos 

 
 

 

Patrimônio Ajustes de 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis 

Social Reservas exercícios Superávit Total 
   anteriores   

Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.815.439 707.201 0 880.426 4.403.066 
 
Transferências 

 
880.426 

 
0 

 
0 
 

(880.426) 
 

0 
Reservas 0 (69.171) 0 0 (69.171) 
Ajustes de exercícios anteriores 0 0 0 0 0 
Superávit do exercício 0 0 0 1.027.417 1.027.417 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 3.695.865 638.030 0 1.027.417 5.361.312 
 
Transferências 

 
1.027.417 

 
0 

 
0 
 
(1.027.417) 

 
0 

Ajustes de exercícios anteriores 0 0 (1.895.809)  (1.895.809) 
Superávit do exercício 0 0 0 161.461 161.461 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.723.282 638.030 (1.895.809) 161.461 3.626.964 
 
Transferências 

 
161.461 

 
0 

 
0 
 

(161.461) 
 

0 
Ajustes de exercícios anteriores (nota 21) 0 (638.030) 1.551.143 0 913.113 
Déficit do exercício 0 0 0 (81.855) (81.855) 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.884.743 0 (344.666) (81.855) 4.458.222 
 

Patrimônio 
Líquido Reservas

Ajuste de 
exercícios 
anteriores Superávit Total

Vaney Paulo Fornazieri
Presidente CREN - CPF 129.234.898-45

CNAI – SP – 1620 

Rogério Gerlah Paganato
CRC 1 SP 131.987/0-3 CPF 129.306.908-60

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

CREN – Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional Demonstrações 
financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

 

 

CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
Valores em reais com centavos omitidos 

 
  2019  2018 

NE    

RECEITAS OPERACIONAIS  8.462.613  9.269.879 

Receitas operacionais com restrições  5.933.839  6.800.181 

Programas na área de saúde     
Subvenção governamental 13a 5.103.955  5.700.526 

Programas na área da educação     
Subvenção governamental 13b 829.884  1.099.655 

Receitas operacionais sem restrições  2.528.774  2.469.698 
Doações 14 875.717  1.219.574 
Financeiras, deduzidas das receitas 15 105.198  (63.963) 
Outras receitas  67.990  85.923 
Restituições fiscais  246.636  0 
Serviço voluntário 16 40.416  0 
Renuncia fiscal 17 1.192.817  1.228.164 

DESPESAS OPERACIONAIS  (8.544.468)  (9.108.418) 

Custos com programas  (6.092.828)  (6.816.899) 

Programas na área de saúde  (5.290.993)  (5.806.906) 
Despesas com pessoal  (4.567.737)  (4.595.805) 
Serviços prestados por terceiros  (200.890)  (204.717) 
Despesas administrativas e gerais  (401.599)  (900.292) 
Custos com materiais  (16.168)  (9.709) 
Depreciação / amortização  (104.599)  (96.383) 

Programas na área da educação  (801.835)  (1.009.993) 
Despesas com pessoal  (607.224)  (572.565) 
Serviços prestados por terceiros  (30.294)  (59.107) 
Despesas administrativas e gerais  (142.618)  (357.520) 
Custos com materiais  (20.217)  (20.801) 
Depreciação / amortização  (1.482)  0 

Despesas com atividades assistenciais     
com recursos próprios e institucionais  (2.451.640)  (2.291.519) 

Despesas com pessoal  (608.585)  (580.068) 
Serviços prestados por terceiros  (371.669)  (250.711) 
Despesas administrativas e gerais  (208.925)  (228.936) 
Custos com materiais  (29.228)  (3.640) 
Serviço voluntário 16 (40.416)  0 
( - ) Renuncia fiscal 17 (1.192.817)  (1.228.164) 

 
 

(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (81.855) 161.461 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis 

CREN – Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional Demonstrações 
financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

 

 
 
 
 

CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO 

encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
Valores em reais com centavos omitidos 

 
 
 

 2019  2018 
ATIVIDADES OPERACIONAIS    

(Déficit) Superavit do exercício (81.855)  161.461 
Ajustes para conciliar o resultado para fluxo de caixa    

Depreciação e amortização 106.081  96.383 
Ajustes de exercícios anteriores 913.112  (1.895.809) 

(Déficit) Superavit do exercício ajustado 1.019.193  (1.799.426) 

Adiantamentos (31.995) 
 

(5.926) 
Despesas antecipadas 525  394 
Impostos a recuperar (13.580)  0 
Depósitos judiciais (913.112)  0 
Obrigações trabalhistas 0  (882) 
Obrigações sociais (99.809)  39.436 
Obrigações tributárias (43.183)  14.534 
Provisões de férias e encargos 19.981  50.546 
Contas a pagar serviços terceiros 130  (14.220) 
Convenios a apropriar (303.251)  1.496.445 

Variações no capital circulante (1.384.294)  1.580.327 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (446.956)  (57.638) 
 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

   

Aquisições de bens no imobilizado ao custo (43.912)  (145.840) 
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (43.912)  (145.840) 

Variação de caixa e equivalente de caixa   (490.868)  
 

(203.478) 

 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - ajustado 

 
4.859.609 

  
5.063.087 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício   4.368.741     4.859.609

Variação de caixa e equivalente de caixa (490.868) 
 

(203.478) 
 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis 
   

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Valores em reais com 
centavos omitidos


