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Estreias da semana

Nasce Uma Estrela “A Star Is 
Born” - (EUA/ Drama) - Nasce uma 
Estrela é estrelado pelo ator quatro 
vezes indicado ao Oscar Bradley 
Cooper (“Sniper Americano”, 
“Trapaça”, “O Lado Bom da Vida”) 
e a premiada estrela da música in-
dicada ao Oscar Lady Gaga, em 
seu primeiro papel como protago-
nista em um longa-metragem. O 
filme marca a estreia de Cooper 
na cadeira de diretor. Nesta relei-
tura da trágica história de amor, 
ele interpreta o experiente músico 
Jackson Maine, que descobre a ar-
tista desconhecida Ally (Gaga), por 
quem se apaixona. Ela está prestes 
a desistir de seu sonho de se tornar 
uma cantora de sucesso... até que 
Jack a convence a mudar de ideia. 
Porém, apesar de a carreira de Ally 
decolar, o relacionamento pessoal 
entre os dois começa a desandar, 
à medida que Jack luta contra seus 
próprios demônios.
Elenco: Bradley Cooper, Lady Gaga 
Direção: Bradley Cooper
Duração: 136 min
Classificação: 16 anos

Tudo Por Um Pop Star (Brasil/ 
Comédia/Romance) - A banda pop 
masculina Slavabody Disco Disco 
Boys, febre entre as mocinhas de 
todo o Brasil, anuncia que irá to-
car no Rio de Janeiro. Fãs de car-
teirinha do grupo, as adolescen-
tes e melhores amigas Gabi (Maísa 
Silva), Manu (Klara Castanho) e 
Ritinha (Mel Maia) farão de tudo 
para que seus pais deixem que elas 
assistam a um show do grupo fora 
da cidade onde moram.
Elenco: Maisa Silva, Klara Cas-
tanho, Mel Maia
Direção: Bruno Garotti
Duração: 85 min
Classificação: livre

Programação válida até 17/10

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Venom - dub. 3D - (14 
anos) - sessões: 13h50, 16h40, 
19h20, 22h (qui, seg, ter, qua)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 14h, 16h40, 19h20, 22h(-
sex, sáb, dom)
 Fantástica, Uma Aventura no 
Mundo Boonie Bears - dub. (livre) 
sessão: 12h (sex, sáb, dom)

Sala 2 - Pé Pequeno - dub. 3D - (li-
vre) - sessão: 18h40 (sex, sáb, dom)
 Pé Pequeno - dub. 3D - (livre) - 
sessão: 19h40 (seg)
 Pé Pequeno - dub. - (livre) - ses-
sões: 13h20, 15h45 (qui, ter, qua)
 Pé Pequeno - dub. - (livre) - ses-
sões: 13h45, 16h45 (sex, sáb, dom)
 Pé Pequeno - dub. - (livre) - ses-
sões: 15h, 17h15 (seg)
 Festival Kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessão: 
11h30 (sex, sáb, dom)

 Festival Kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessão: 
13h (seg)

Sala 3 - Nasce Uma Estrela - dub. - 
(16 anos) - sessões: 11h45, 14h45, 
17h45, 20h45 (sex, sáb, dom)
 Nasce Uma Estrela - dub. - (16 
anos) - sessões: 14h30, 17h30, 
20h30 (seg, ter, qua)

Sala 4 - Tudo Por Um Popstar - (li-
vre) - sessões: 13h, 15h, 17h30, 
20h, 22h15 (sex, sáb, dom)
 Tudo Por Um Popstar - (livre) - 
sessões: 14h, 16h, 18h, 20h (seg, 
ter, qua)

Sala 5 - Venom - dub. 3D - (14 
anos) - sessões: 15h30, 18h20, 21h 
(qui, sex, sáb, dom)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 18h20, 21h (seg, ter, qua)
 Venom - dub. - (14 anos) - ses-
são: 12h50 (qui, sex, sáb, dom)
 Venom - dub. - (14 anos) - ses-
são: 12h50, 15h30 (seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Venom - leg. 3D XD - (14 
anos) - sessões: 16h40, 19h20, 22h 
(qui, sex)
 Venom - leg. 3D XD - (14 anos) - ses-
sões: 16h20, 19h, 21h40 (sáb, dom)
 Venom - leg. 3D XD - (14 anos) - 
sessões: 16h40, 19h10, 21h50 (sáb)
 Venom - dub. 3D XD - (14 anos) - 
sessão: 13h40 (sáb, dom)
 Venom - dub. 3D XD - (14 anos) - 
sessão: 14h10 (qui, sex, seg, ter,qua) 
 Festival kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessões: 
11h30 (sáb, dom)
 Festival kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessão: 
12h (sex)

Sala 2 - Venom - leg. 3D - (16 anos) 
- sessões: 17h50, 20h50 (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 Venom - leg. 3D - (16 anos) - ses-
sões: 17h50, 20h30 (sáb, dom)
 Tudo Por Um Popstar - (livre) - 
sessões: 13h20, 15h40 (sáb, dom)

Sala 3 - Nasce Uma Estrela - (16 
anos) - sessões: 12h10, 15h10, 
18h20, 21h20 (sex) 
 Nasce Uma Estrela - (16 anos) 
- sessões: 12h10, 15h10, 18h15, 
21h15 (sáb, dom) 
 Nasce Uma Estrela - (16 anos) - 
sessões: 15h10, 18h20, 21h20 (qui, 
seg, ter, qua)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Tudo Por Um popstar - (li-
vre) - sessões: 11h50, 14h, 16h, 
18h30, 20h50  (sex, sáb, dom)
 Tudo Por Um Popstar - (livre) - 
sessões: 14h, 16h, 18h30, 20h50  
(qui, seg, ter, qua)

Sala 2 - Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 17h30, 20h10 (todos os dias)
 Crô em Família -  (12 anos) - ses-
sões: 13h, 15h20 (todos os dias)

Sala 3 - Venom - dub - (14 anos) - 
sessões: 15h40, 21h (todos os dias) 
 A Freira - (14 anos) - sessões: 
13h20, 18h40 (todos os dias)

Sala 4 - Fantástica, Uma Aventura 
no Mundo Boonie - (livre) - sessão: 
12h30 (sex, dom)

 Fantástica, Uma Aventura no 
Mundo Boonie - (livre) - sessão: 
12h (sáb)
 Goosebumps 2: Halloween 
Assombrado - (livre) - sessões: 
14h50, 17h10, 19h40 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Goosebumps 2: Halloween 
Assombrado - (livre) - sessões: 
14h10, 16h40, 19h (sáb)
 O Que de Verdade Importa - dub. 
- (10 anos) - sessões: 21h20, 23h50 
(sáb)
 O Que de Verdade Importa - dub. 
- (10 anos) - sessão: 22h

Sala 5 - Pé Pequeno - (livre) - ses-
sões: 13h40, 16h, 18h20, 20h40 
(sáb, seg)
 A Freira - leg. - (14 anos) - ses-
são: 23h20 (sáb)
 Festival kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessões: 
11h40 (sex, sáb, dom)

Sala 6 - Venom - dub. 3D XD - 
(14 anos) - sessão: 11h20, 13h50, 
16h30, 19h10, 21h50 (sex, dom)
 Venom - dub. 3D XD - (14 anos) 
- sessão: 11h20, 13h50, 16h30, 
19h10, 21h50, 00h20 (sáb)
 Venom - dub. 3D XD - (14 anos) 
- sessão: 11h50, 16h30, 19h10, 
21h50 (qui, seg ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Uma Quase Dupla - dub.- 
(12 anos) - sessão: 14h30 (qui, ter, 
qua)
 Venom - dub. 3D (14 anos) - ses-
sões: 17h, 19h40 (todos os dias)
 A Primeira Noite do Crime - 
dub. - (18 anos) - sessões: 12h10, 
14h30, 22h20 (sex, sáb, dom) 
 A Primeira Noite do Crime - dub. 
- (18 anos) - sessões: 14h30, 22h20 
(seg) 
 A Primeira Noite do Crime - dub. - 
(18 anos) - sessões: 22h20 (qui, ter) 

Sala 2 - Nasce Uma Estrela - (16 
anos) - sessões: 12h20, 15h25, 
18h30, 21h30 (sex, sáb, dom)
 Nasce Uma Estrela - (16 anos) - 
sessões: 15h25, 18h30, 21h30 (qui, 
seg, ter, qua)

Sala 3 - Venom - dub - 3D - (14 anos) 
- sessões: 17h40, 20h20 (todos os 
dias) 
 Pé Pequeno - (14 anos) - ses-
sões: 13h05, 18h20 (sex, sáb, dom)
 A Freira dub. (14 anos) - (sex, 
sáb) - sessões: 23h (sex, sáb)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h20 (qui, seg, ter, 
qua)

Sala 4 - Venom - dub - 3D XD - (14 
anos) - sessões: 13h, 15h40, 18h20, 
21h ( qui, dom, seg, ter, qua)
 Venom - dub - 3D XD - (14 anos) 
- sessões: 13h, 15h40, 18h20, 21h, 
23h45 (sex, sáb)

Sala 5 - Pé Pequeno -dub. 3D (livre) 
- sessões: 16h10, 18h30, 20h50 
(qui, sex, sáb, dom, seg)
 Pé Pequeno - dub. (livre) - ses-
sões: 13h50 (qui, sex, sáb, dom, 
seg)
 Pé Pequeno - dub. (livre) - ses-
sões: 13h30, 15h50, 18h10, 20h30 
(ter, qua)
 A Freira - dub. - (14 anos) - ses-
são: 23h20 (sex, sáb)

Sala 6 - Tudo Por Um Popstar - (li-
vre) sessões: 16h50, 19h10, 21h20 
(todos os dias)

 Fantástica, Uma Aventura no 
Mundo Boonie bears: (livre) ses-
sões: 12h30, 14h40 (sex, sáb, dom)
 Fantástica, Uma Aventura no 
Mundo Boonie bears: (livre) ses-
sões: 14h40 (qui, seg, ter, qua)

Sala 7 - Venom - dub (14 anos) - 
sessões: 13h40, 16h20, 19h, 21h40 
(todos os dias)

Sala 8 - Goosebumps 2: Halloween 
Assombrado - dub - (14 anos) - ses-
sões: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10 
(todos os dias)
 O Homem Perfeito - (14 anos) 
- sessões: 13h55, 16h40, 19h20, 
22h30 (dom)

Sala 9 - Tudo Por Um Popstar - (li-
vre) sessões: 13h20, 15h30, 17h50, 
20h (qui, ter, qua)
 Tudo Por Um Popstar - (livre) 
sessões: 15h30, 17h50, 20h (sex, 
sáb, dom, seg)
 O Homem Perfeito - (14 anos) - 
sessão: 22h10 (todos os dias)
 Festival kids Cinemark - Pets a 
Vida Secreta dos Bichos - sessões: 
13h20 (sex, sáb, dom, seg)

Sala 10 - A Freira - dub. - (14 anos) 
sessões: 19h20, 21h50 (qui, dom, 
seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (14 anos) ses-
sões: 19h20 (sex, sáb)
 Coração de Cowboy - (12 anos) - 
sessão: 14h (todos os dias)
 O Que de Verdade Importa - dub. 
- (10 anos) - sessão: 16h40 (todos 
os dias)
 A Casa do Medo - dub. - (18 
anos) - sessões: 21h50 (sex, sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - Venom 2D - (14 anos) - ses-
sões: 13h, 17h40, 20h 
 Venom - dub. 2D - (14 anos) - 
sessões: 15h20, 22h20

Sala 2 - 10 Segundos Para Vencer 
2D - (14 anos) - sessões: 13h30, 
16h25, 19h, 21h35

Sala 3 - Coração de Cowboy 2D - 
(12 anos) - sessões: 13h45, 16h10, 
18h35, 21h

Sala 4 - Goosebumps 2 2D - (livres) 
- sessão: 19h05
 Goosebumps 2 2D - (livres) - 
sessões: 13h05, 15h05, 17h05, 
21h05

Sala 5 - Tudo Por Um Popstar 2D 
(livre) - sessões: 13h25, 15h25, 
17h25, 19h25, 21h25

Sala 6 - Nasce Uma Estrela 3D (16 
anos) - sessões: 19h45, 22h30
 O Que de Verdade Importa - dub. 
2D (10 anos) - sessão: 15h15 
 Pé Pequeno 2D - dub - (livre) 
sessões: 13h10, 17h35 

Sala 7 - Venom 3D - (14 anos) - ses-
sões: 20h15, 22h35
 Venom 3D dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h15, 15h35, 17h55 

Sala 8 (XPLUS) - Nasce Uma 
Estrela 2D (16 anos) - sessão: 
21h15 
 Venom 3D - (14 anos) - sessão: 
18h50
 Venom 3D - dub - (14 anos) - ses-
são: 13h30
 Nasce Uma Estrela 2D - dub - (16 
anos) - sessão: 16h

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao São Judas Tadeu por 
graça alcançada. P.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço a Jesus e a Santa Luzia 
por graça alcançada. W.F.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  D.M.

Ressurreição
O choque e o pesadelo
Tiram do caminho os entraves,
E você viu com carinho
O Reino e suas chaves

É isso aí criatura,
Que os anéis vão, ficam os dedos
Com toda formosura
Contendo os seus Segredos

No amanhecer de novo dia,
Hosanas ao Senhor,
Alegre melodia
Embala a Paz e o Amor

Túnel do Tempo
Surgiu no espaço,
E, agora a contento
Grita o homem: o que faço?
Será fantasia ou realidade

Vendo surgir a verdade
É nessa vida que vou
Levando Esperança.

Senhor aqui estou
Tal qual uma criança
Pai, venha ver este lar, esta família
Que cumpre o seu dever

Sem sair dessa trilha
Agora começa de novo
Aquela animação,
Ajudando esse povo
Dentro desta Nação

Obrigado meu Deus,
Obrigado tudo mais,
Pelos caminhos seus
Com a força dos demais
A corrente positiva

Ergue os seus heróis,
Alma sensitiva
Acendendo mil faróis.

Graças, Graças, Graças
Aleluia meu Senhor,
A Gratidão que vos temos
Enche esse Esplendor

A Terra abençoada,
Terra da promissão,
Passa-se a jornada
Com a Fé no Coração

Ressurreição está aí,
Esse canto suave, belo
Como um Colibri
Nesse abençoado Carmelo

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Nesta sexta-feira 12 de outubro é comemorado o Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil

“Nossa Senhora me dê a mão,
Cuida do meu coração,
Da minha vida, do meu destino
Do meu caminho,
Cuida de mim” ...

A música do cantor Roberto 
Carlos, retrata o sentimento de 
milhões de brasileiros que têm 
Nossa Senhora como sua mãe. 
Mãe consola cada um de seus 
filhos diante das aflições e tem 
compaixão deles.

Em 1717 a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida foi encon-
trada e transformou a fé de um 
povo e se tornou a Padroeira 
do Brasil. Tudo começou quan-
do três pescadores João Alves, 
Felipe Pedroso e Domingos Gar-
cia, foram encarregados de con-
seguir peixe para o banque-
te que a Vila de Santo Antônio 
de Guaratinguetá iria ofere-
cer a Dom Pedro de Almeida e 
Por tugal. O Conde de Assumar, 
que na época também era o 
Governador da Província de São 
Paulo e Minas Gerais estava vi-
sitando a região, no período de 
17 a 30 de outubro de 1717.

Depois de muitas tentativas 
de pesca, no Rio Paraíba, tira-
ram do rio o corpo da imagem 
e ao jogar as redes novamente 
veio a cabeça, depois de colocar 
a imagem no barco, eles pude-
ram ver o milagre acontecer. Os 
pescadores que não tinham  con-
seguido pescar nenhum peixe, e 
ao jogar as redes e puxar nova-
mente veio uma quantidade ab-
surda de peixes. Os pescadores 
entregaram a estátua a Silvana 
da Rocha Alves, esposa do pes-
cador Domingos, que reuniu as 
duas partes e colocou num pe-
queno altar da casa da família, e 
assim agradecendo pelo milagre 
dos peixes. A partir daí nasceu à 
devoção a Nossa Senhora. 

A primeira capela foi cons-
truída em 1740, onde rezavam 
o terço, e o cântico das ladai-
nhas, mas não se celebrava a 
Eucaristia. No morro dos Co-
queiros, a igreja foi construí-
da, e fica na colina no centro da 

cidade de Aparecida. A escritu-
ra foi passada em 6 de maio de 
1744. 

Alguns milagres foram feitos 
por Nossa Senhora, um deles foi 
o milagre do escravo Zacarias.O 
escravo voltava acorrentado 
com seu feitor para a fazenda, 
ao passar pelo Santuário pediu 
para rezar aos pés da imagem. 
Com muita fé o escravo fez suas 
orações e as correntes se que-
braram e Zacarias ficou livre.

Um cavalheiro que zomba-
va da fé dos devotos, e não acre-
ditava no poder de sua interces-
são, quis entrar na igreja com 
seu cavalo, as patas do animal 
ficaram presas no primeiro de-
grau da escada. 

A Basílica Velha foi amplia-
da e reformada em 1768, em 
1817 a Igreja recebeu uma aqua-
rela feita pelo pintor austríaco 
Thomas Ender, por ocasião de 
sua passagem pelo Santuário.  
A Basílica Nova foi lançada em 
10 de setembro de 1946, mas o 
início da construção foi em 11 
de novembro de 1955. A primei-
ra missa aconteceu no dia 11 de 
setembro de 1946 e o primei-
ro atendimento aos romeiros 
em 21 de junho de 1959. A par-
tir do dia 3 de outubro de 1982 
quando aconteceu a transla-
dação da imagem milagrosa da 
Antiga Basílica para a Basílica 
Nova, começaram as ativida-
des religiosas no Santuário. No 
ano de 2004 a Matriz Basílica de 
Aparecida passou por uma res-
tauração, a sua reinauguração 
foi em fevereiro de 2015.

No ano de 1980 o maior 
Santuário Mariano do mun-
do, foi consagrado pelo Papa 
João Paulo II, que lhe outor-
gou o título de Basílica Menor. 
Em 1983, a Conferência Na-
cional dos Bis pos do Brasil - 
CNBB - declarou, oficialmen-
te, a Basílica de Aparecida como 
Santuário Na cional do Brasil. 
Nesse ano de 2018, a igreja co-
memora os 301 anos do apare-
cimento da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. 

De acordo com o site da câ-
mara dos deputados, a data 12 
de outubro foi decretado por 
Lei nº 6 802, de 30 de junho de 
1980, feriado, dedicando-se este 
dia à devoção. E também nesta 
Lei, a República Federativa do 
Brasil reconhece, oficialmente 
Nossa Senhora Aparecida como 
a Padroeira do Brasil. 

Art. 1º - É declarado Feriado 
Nacional o dia 12 de outu-
bro, para culto público e oficial 
a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil.

Art. 2º - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação

A Igreja Nossa Senhora 
Apa recida do Jardim São Paulo 
terá uma programação especial 
no dia 12 de outubro e durante 
o dia haverá quermesse com co-
midas, bebidas e barracas de ar-
tigos religiosos. 

7h30 - Missa Solene dentro 
da igreja;

10 horas - Missa Solene den-
tro da igreja;

15 horas - Missa com as 
crianças;

18 horas - Missa Solene fora 
da igreja.

Igrejas e comunidades de 
Nos sa Senhora Aparecida na 
Zo na Norte de São Paulo:

Parque Domingos Luís, 273 
- Jardim São Paulo - Tel: (11) 
2971-6900 ou (11) 2979-9270;

Praça Comandante Eduardo 
de Oliveira, 88 - Parque Edu 
Chaves - Tel: (11) 2249-2432;

Rua Saint Gall, 412 - Lau zane 
Paulista - Tel: (11) 2231-1793;

Rua Maestro Bortolucci, 303 
- Jardim Tremembé - Tel: (11) 
2203-4925;

Rua Condessa Amália Ma-
tarazzo, 13 - Jardim Peri - Tel: 
(11) 2258-3555;

Rua Lourdes Maria Wan-
derley Pontes, 32 - Conjunto 
Ha bitacional Jova Rural;

Rua Nossa Senhora Apa-
recida, 12 - Jardim Felicidade 
(Zona Norte);

Rua Frederica Brum, 14 - Con-
junto Habitacional Vila Nova Ca-
choeirinha - Tel: (11) 2238-9589.

Fotos: A12

Milagre do escravo Zacarias Primeira Capela de Nossa Senhora Aparecida

Santuário Nacional de Aparecida Imagem de Nossa Senhora Aparecida

COMO VIVER BEM EM CON-
DOMÍNIO - Em comemoração ao 
dia do síndico, no dia 28/11, às 19 
horas, haverá um encontro sobre 
Como Viver Bem Em Condomínio, 
na Câmara Municipal de São Paulo, 
no Viaduto Jacareí, 100 - Salão 
Nobre - 8º andar - para mais infor-
mações ligue: (11) 3396-4525.

O CENTRO SOCIAL LAUZANE 
PAULISTA convida toda a comuni-
dade da Zona Norte para seu tradi-
cional Chá Bingo, que se realizará no 
dia 18/10, às 14 horas, na Rua Ramal 
dos Menezes, 136, bairro Lauzane 
Paulista. Venha e traga um amigo!

39ª SEMANA ANTIALOCO ÓLI-
CA - Zona Norte - Palestras gra-
tuitas sobre alcoolismo e drogas na 
família, de 2 a 8 de dezembro, às 
19h30, no Hospital Nova Cantareira, 
que fica localizado na Avenida Nova 
Cantareira, 3.050 para mais infor-
mações: www.aaesp.org.br

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - Será realizado um 
Bingo Beneficente no dia 21/10 com 
início às 10 horas com a Santa Missa. 
Convites antecipados no valor de R$ 
15 e crianças até 6 anos não pagam. 
Convite dá o direito a uma cartela de 
Bingo. Teremos show com o cantor 
Ângelo Máximo, estacionamento gra-
tuito. Local do evento: Avenida Luis 
Carlos Gentile de Laet, 1.736 - Horto 
Florestal - São Paulo. Mais informa-
ções ligue: Tel: 2204-5085.

O CEDESP PROMOVE OSC 
- Vila Albertina, abre inscrições 
para cursos de formação profis-
sional 2019. Auxiliar de Eventos / 
Auxiliar de Compras - 1º semestre 
e Assistente de Recursos Humanos 
- 2º semestre / cursos gratuitos sem 

cobrança de taxa, alimentação ou 
material. Certificado pelo Senai e 
Promove - Duração do Projeto: 11 
meses (gratuito) - Períodos: Manhã 
das 8 às 12h - Tarde das 13 às 17h 
- Pré-requisitos para inscrição pre-
sencial - faça sua inscrição no en-
dereço abaixo ou pelo link: https://
goo.gl/forms/HexdD7PCz77cllwg2 
/ Rua Estevão Chopinsk, s/nº - Vila 
Albertina. Para mais informações li-
gue: (11) 2991-5633.

GRUPO AL-ANON PARADA 
IN GLESA: Se você sente que sua 
vida foi afetada pela convivência 
com um alcoólico, podemos ajudar. 
Venha conhecer. Reuniões as quin-
tas-feiras às 20 horas. Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 3013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
- Informações: (11- 3228-7425) ou 
pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM: Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças-
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1410. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON SANTANA: 
Se você sente que sua vida foi afeta-
da pela convivência com um alcoóli-
co, podemos ajudar. Reuniões aos sá-
bados às 17 horas. Rua Gabriel Piza, 
122. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO JAÇANÃ DE AL-ANON 
- Realiza as terças-feiras, das 15 
às 17 horas ou aos sábados, das 
18h30 às 20h30. O grupo atende 
na Avenida Guapira, 2.055, Jaçanã 
(Igreja Santa Terezinha). 

GRUPO AL-ANON VILA MARIA: 

Se você sente que sua vida foi afeta-
da pela convivência com um alcoóli-
co, podemos ajudar. Reuniões as se-
gundas-feiras às 19h30. Praça Nª Srª 
da Candelária s/nº, entrada pelo esta-
cionamento. Informações: (11- 3228-
7425) ou pelo site: www.al-anon.org.
br

CORAL DELUZ - Estamos com va-
gas abertas para novos coralistas, in-
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ªs feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espírita Padre Zabeu 
- Localizado Rua Amaral Gama, 113 
- Santana para mais informações li-
gue: (11) 29710349.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MI-
RANTE JARDIM SÃO PAULO - 
Dia das Crianças está chegando, va-
mos adoçar o dia das crianças mais 
carentes, aceitaremos doações de pi-
rulitos, balas, chocolates e outros 
doces em geral. Estaremos receben-
do doações na Rua Capitão Rabelo, 
162 - Jardim São Paulo. 

COLETA DE LIXO - Para otimi-
zar a coleta de lixo na região e nos-
sos três distritos (Vila Maria/Vila 
Guilherme/Vila Medeiros), a Loga 
unificou períodos e datas. Agora, 
toda coleta será realizada as ter-
ças, quintas e sábados, a partir das 
7 horas.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.


