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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

Um bom jornal 
é você 

quem faz!

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 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.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. J.S.R.

Esferas Divinas
Tudo acontece como deter-

mina a natureza, o próprio car-
dápio vem pela feição dar sabor 
ao alimento. A alma por vezes é 
exigente, então a criatura ten-
de a se educar num simbolismo 
progressivo do ser.

A cartilagem da literatura.
Se exprime a gosto do fre-

guês tal qual um prato a ser ser-
vido à hora, a tempo, como dádi-
va dos deuses criativos.

A serenata fala de amor.
E a matinada luz e calor
O absolvente da Fé
Que ilumina e irradia
É como é
Na prece da Ave-Maria

Se estais de bem com a vida 
sede gratos a Deus, Ele vos doou 
essa virtude chamada paciên-
cia, que faz com que vós outros 
tenhais a outra derivativa des-
sa frase, a resignação. Daí par-
ti pelos campos do Senhor, fe-
liz consigo mesmo porque sois 
um adepto, tendes a doutrina da 
ressurreição a vos falar de perto.

Nascer de novo, esse é o vos-
so espírito transformando-se no 
bom ermitão nessa ermida onde 
viveis tal qual ave no seu ninho 
acolhedor que é o lar.

Vosso local é aconchegante, 
a coberta é iluminada, vos co-
bre, é a providência divina que 
aquecerá vosso corpo sedento de 
paz e amor.

A presença do espírito se faz 
no momento preciso, então che-
gais aos páramos pelo céu dos 
imortais.

Caridade da Luz

“Santa a moeda amiga ao 
tornar-se carinho.

Em todo lar sem pão que pe-
núria flagela.

Enaltecida sempre a roupa 
mais singela.

Que protege a nudez ao ven-
to e ao desalinho!

Glorificado seja o pouso que 
tutela.

O enfermo relegado às pe-
dras do caminho, preciosa a 
afeição para quem vai sozinho,

Trancando-se na dor que se 
desmantela!

Nobreza em toda ação que 
represente amparado.

Do auxílio de um vintém ao 
apoio mais raro,

Que a simpatia expressa e a 
bondade presida!

Brilhe em tudo, porém, com 
mais força e grandeza.

A palavra do bem que apure 
a natureza

Iluminando o amor, a liber-
dade e vida!”

Auta de Souza

Assim, como a imagem do 
alto, tende vossa alma alegre, 
prosaica e romântica mesmo 
que fatos isolados venham em-
panar o brilho de vossa aurora 
boreal.

Ide resolutos no caminho 
da paz, tereis a recompensa de 
um Francisco de Assis ao vosso 
lado, na humildade serena que 
enriquece o homem.

Enaltecendo Deus a todo mi-
nuto e instante Tereis o amor ao 
vosso lado num constante.

A existência física é dádiva 
das mais preciosas, de vez que, 
por ela é possível renovar o ca-
minho do vosso espírito para a 
imortalidade vitoriosa.

Toda a existência terrena 
está calçada nos instrumentos 
que servem para as manifesta-
ções espirituais.

A oração é o fio misterioso 
que vos coloca em comunhão 
com as esferas divinas.

IRMÃ LÚCIA

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

App para trabalhadores 
intermitentes cresce com 

nova regulamentação

A diferença entre o aplicati-
vo para recrutamento de freelan-
cers no mercado de food service 
que o Uber anunciou em Chicago 
do similar da startup brasilei-
ra Closeer é que o primeiro está 
em fase de testes, enquanto que o 
outro está ingressando no merca-
do. Idealizado há seis meses por 
Walter Vieira, Fernando Ferreira 
e Fábio Diomelli, empreende-
dores com larga experiência em 
tecnologia e food service, o app 
pretende unir a demanda de es-
tabelecimentos por profissionais 
temporários a trabalhadores que 
atuam ou querem ingressar nes-
se mercado.

Somente no primeiro mês 
no ar, o app já recebeu o cadas-
tro de mais de 500 profissionais 
e 60 estabelecimentos. Para os 
trabalhadores o Closeer tem 
funcionado como uma forma 
de conseguir trabalho sem sair 
do sofá. Já para os empresários 
é um facilitador, pois os inter-
mitentes podem ser achados a 
qualquer hora para suprir fal-
tas de funcionários ou atuarem 
em dias de fluxo maior de clien-
tes. “O crescimento tem se mos-
trado exponencial. Nos surpre-
endeu que não só empresas do 
mercado de food service se ins-
creveram, mas também varejis-
tas em geral”, diz Walter Vieira, 
Fundador e CEO da Closeer.

O objetivo inicial da Clooser 
era atender o mercado de food 
service, composto por 1,2 mi-
lhão de estabelecimentos que 
empregam 6 milhões de pes-
soas, das quais 450 mil são tra-
balhadores temporários. Além 
de ter um turn over elevado, o 

setor sofre com oscilações quan-
to a movimento de clientes, pro-
vocadas por fatores sazonais ou 
até mesmo climáticos, o que in-
viabiliza a manutenção de uma 
força de trabalho estável. Desta 
forma, tende a ser um dos maio-
res beneficiados do Trabalho 
Intermitente e do Trabalho 
Tem porário, regularizados pela 
Reforma Trabalhista, aprovada 
em novembro de 2017. No en-
tanto, outros tipos de emprega-
dores como lojas e supermerca-
dos se interessaram pelo app, 
o que amplia o leque para os 
intermitentes.

Por enquanto, as operações 
da Closeer estão concentradas 
em São Paulo, onde há mais 
de 20 mil estabelecimentos de 
food service. A expectativa ini-
cial da empresa era de que, até 
o fim deste ano, fossem registra-
dos 500 estabelecimentos e mais 
1.500 profissionais cadastrados. 
No entanto, os números do pri-
meiro mês surpreendem e, se 
forem anualizados, o número de 
profissionais supera facilmen-
te 6.000 e o de estabelecimentos 
pode encostar na casa dos mil.

O app Closeer elimina a 
lista de vagas em que 
candidatos buscam 

oportunidades disponíveis

Com um click, o estabele-
cimento recruta um profissio-
nal com determinado perfil. O 
algoritmo encontra quem pos-
sui a qualificação demandada 
e, de acordo com sua localiza-
ção, disponibilidade e avaliação, 
o recomenda. Se este aceitar 
a oferta, ambos são colocados 
em contato, via chat. Acertado 
o recrutamento, o app permite 
que o empregador acompanhe 

o deslocamento do profissio-
nal até o estabelecimento via 
geolocalização.

“A tecnologia empregada 
nesse processo se limitava, ba-
sicamente, ao envio de mensa-
gens via Facebook ou WhatsApp 
ao conhecido de alguém pró-
ximo do empregador. O que a 
Closeer faz é oferecer uma pla-
taforma de profissionais para 
contratação imediata, além de 
dar, para as duas partes, histó-
ricos e avaliações, tanto dos tra-
balhos realizados, quanto dos 
estabelecimentos, o que não 
existia”, afirma Vieira.

Para trabalhadores, que se 
cadastram gratuitamente na pla-
taforma, serve também para o in-
gresso em profissão. “O algoritmo 
seleciona também pela experiên-
cia exigida. Há casos em que ela 
não é necessária. Portanto, se al-
guém tem aptidão para determi-
nada atividade, pode se candida-
tar. Pode até levar mais tempo, 
mas haverá demanda pelos seus 
trabalhos”, diz.

A Closeer também toma o 
cuidado de manter o valor do 
mercado de acordo com a fun-
ção que o trabalhador vai exer-
cer, de forma a evitar a explo-
ração da mão de obra. “Creio 
que o app terá um impacto so-
cial também, já que há hoje no 
país quase 13 milhões de desem-
pregados”, afirma Walter. Outro 
ponto que a ferramenta atende 
às expectativas de um novo tipo 
de trabalhador, surgido com a 
chamada Geração Y, que não 
gosta de manter vínculos em-
pregatícios ou permanecer mui-
to tempo em um mesmo empre-
go. “O Closeer dá liberdade para 
trabalhar quanto e onde quiser 
e ganhar dinheiro, com controle 
sobre a própria vida.”

Serviços de reforma e manutenção foram 
feitos em algumas ruas da Zona Norte
A Subprefeitura Jaçanã/

Tre membé: capinou, fez limpe-
za de bueiro, limpeza de córrego 
reformou sarjeta, tapa-buraco, 
varrição. Esses foram os servi-
ços feitos até a edição do fecha-
mento desta página. Os serviços 
especificados foram feitos nas 
ruas:

Capina: Rua Doutor José 
Camargo Aranha, Rua Doutor 
Lauro Costa, Rua Doutor Or-
lando da Costa Meira, Rua En-
genheiro João Fleury Sil vei ra, 
Rua José Pires de Oliveira Dias;

Limpeza de Bueiro: Avenida 
Antônio César Neto, Avenida 
Mário Pernambuco;

Limpeza de Córrego: Cór-
rego Piqueri (trecho Rua dos 
Filhos da Terra);

Limpeza e Roçagem de Áreas 
Verdes: Praça Desembargador 
Silva Fontes, Rua Alberto Dan-
dy, Rua Capitão Busse;

Reforma de Praça: Praça 
Sebastião Tonetti;

Reforma de Sar je-
ta: Rua Clóvis Sal gado, 
Rua Manuel Pe reira 
Rosa;

Tapa-buraco: Ave-
nida Nova Can tareira, 
Rua São Cleto;

Varrição: Ala me-
da Cere jei ras, Ala me-
da dos Beija Flo res, 
Avenida Sa na tório, 
Praça Co man dante 
Eduar do de Oli veira, 
Praça João Batista Vas-
ques, Rua Alfazema, 
Rua Ari da Rocha 
Miranda, Rua Arley 
Gilberto de Araújo, 
Rua Barão Carlos 
de Sousa Anhumas, 
Rua Catanari, Rua da 
Fonte, Rua dos Car-
deais do Campo, Rua 
Manuel Vieira da Luz, 
Rua Maria Amália 
Lopes Azevedo, Rua 
Morro do Livramento, Rua 
Realino Nogueira de Castilho, 

Rua Rei Alberto, Rua Ushikichi 
Kamiya, Rua Vicente Querol, 
Travessa Igarapé Primavera.

Foto: Divulgação

Reforma de Sarjeta na Rua Clóvis Salgado - 
Jardim Cachoeira

Anuncie em um jornal que faz a diferença. Há 56 anos. 
www.gazetazn.com.br

“Arte e Inclusão com Celelê e Convidados”
Desde o dia 27 de janeiro de 

2019, é transmitido pelas rádios 
Trianon AM 740 (SP) e Universal 
de Santos 810 AM, aos domingos, 
o programa “Arte e Inclusão com 
Celelê e Convidados” da artista 
e musicoterapeuta Celise Melo 
(Celelê), com duração de 30 mi-
nutos. Sorteio de brindes para os 
ouvintes, participação do públi-
co e convidados especiais. A par-
tir de março o programa de rá-
dio “Arte e Inclusão com Celelê e 
Convidados”, terá novo horário: 
das 14h30 às 15 horas.

O conteúdo do programa é 
educativo, com ritmo dinâmico, 
aborda temas adultos relevan-
tes e tem como base a música, 
as artes e a inclusão. O diferen-
cial é que a Celelê, como tam-
bém é atriz, transmite através 
de seus personagens mensagens 
importantes, com alegria e bom 
humor.

Temos fotos, as capas do 

CDs, livros e DVD, músicas e ví-
deos para divulgação.

Visite o site www.celeleeami-
gos.com.br (imprensa, histórias, 

vídeos YouTube, músicas no 
Spotify, Deezer, Google Play 
Music, Shazam, musicoterapia, 
CDs, DVDs, livros etc.).

Foto: Divulgação

O programa “Arte e Inclusão com Celelê e Convidados” é transmitido pelas 
rádios Trianon AM 740 (SP) e Universal de Santos 810 AM, aos domingos

Entrevista de emprego: veja as 
dicas para se dar bem

Quem já não saiu de uma en-
trevista pensando: “poderia ter 
sido melhor”, “nossa, esqueci  
de falar sobre vários pontos im-
portantes e relevantes da minha 
carreira que com certeza me aju-
dariam muito a conseguir  esse 
emprego que tanto queria”. Isso 
é mais comum do que se imagi-
na e é normal rolar aquela dúvi-
da de como se comportar, o que 
vestir, o que falar. Ficamos horas 
imaginando na nossa cabeça em 
como seria a entrevista, mas na 
hora nada sai como planejado.

Por que as pessoas não sabem 
contar a sua história e avaliar 
quais são as experiência que o fa-
zem um profissional diferencia-
do? A coach em desenvolvimen-
to humano, Sabrina Espíndola, 
reuniu algumas dicas para enca-
rar a entrevista com naturalida-
de e te ajudar a conquistá-la.

Linha do tempo: em um pa-
pel em branco faça uma linha do 
tempo com o ano que começou a 
trabalhar. Abaixo da linha escre-
va  o ano e comece a lembrar de 
toda a sua trajetória. Como foi a 
primeira entrevista, emprego, as 
experiências mais marcantes. O 
que errou e aprendeu. Quais fo-
ram as suas transformações e o 
que aplicou na empresa. Depois 
de reviver essa experiência você 

escreve com a maior riqueza 
de detalhes. Repita essa dica 
em cada ano trabalhado. Para 
quem procura o primeiro em-
prego vale pensar nos últimos 
anos escolares dos projetos, es-
porte e apresentação em grupo 
que participou;

Separe os seus desafios: faça 
uma lista de todos os seus de-
safios e saiba o que você não se 
sente confortável em fazer. Não 
é a sua maior habilidade;

Rol das vitórias: tenha sem-
pre em mãos suas vitórias e 
principais conquistas. Saber o 
que você faz muito bem te leva-
rá ao sucesso. Escreva detalha-
damente os projetos e trabalhos 
que você recebeu elogio ou até 
mesmo algum prêmio;

Currículo: elabore um cur-
rículo que você tenha orgu-
lho de apresentar. Pesquise no 
LinkedIn algumas pessoas que 
você admira, verifique o vocabu-
lário adequado a vaga. Coloque 
as palavras chave para a vaga 
que procura;

Escreva a sua história: ima-
gine que você está conversando 
com um amigo e tem 1 (um) mi-
nuto para contar suas principais 
conquistas profissionais. Como 
contaria a sua história para ca-
tivar esse amigo e mostrar como 

você tem potencial? Escreva a 
sua história analisando os itens 
anteriores e contando de forma 
leve, alegre, apresentando os 
seus principais talentos;

Treine: faça um vídeo para 
treinar essa entrevista e perce-
ber se está passando seguran-
ça. Assista o vídeo com a inten-
ção de perceber o que está bom 
e quais são os pontos que seria 
bom melhorar;

Gratidão: a cada entrevis-
ta que for convidado a partici-
par, agradeça mentalmente essa 
oportunidade;

Felicidade: No dia da entre-
vista trabalhe as suas emoções 
positivas para transmitir sua fe-
licidade de estar ali na sua pos-
tura, na voz e na intenção. Para 
ajudar nesse momento antes de 
entrar na entrevista leia o ro-
teiro da sua história (dica 5). 
Pense que o que é seu está guar-
dado, mas para isso precisa dar 
o seu melhor naquele momento.

Salvar esse arquivo com as 
respostas dessas dicas em um 
e-mail, no drive ou na nuvem, 
como google drive. Assim, sem-
pre que tiver uma nova expe-
riência para atualizar o ma-
terial ou precisar relembrar o 
resumo, a sua trajetória profis-
sional você terá acesso fácil.

Falta de humanização em saúde faz 
crescer número de ações por erro médico

De acordo com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), por 
dia são abertas 70 novas ações 
por erro médico no Brasil; cerca 
de três por hora. Só em 2017, 26 
mil foram registrados somando 
os de todos os Estados. Contudo, 
apesar destes números expres-
sivos, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) conta com so-
mente 944 processos para puni-
ção ou cassação do registro mé-
dico, somando os casos de 2011 
a 2018.

A judicialização da saúde é 
uma das principais causas para 
tais dados: em busca de acesso 
por tratamento, muitos esbarram 
nas limitações da saúde pública e 
privada e encontram no poder ju-
diciário a única alternativa para 
ter assistência médica. Além dis-
so, a carente humanização hos-
pitalar abre espaço para condu-
tas que ferem o paciente, física e/
ou psicologicamente, em seu mo-
mento de maior fragilidade.

“Contudo, pouco é feito para 
ampliar a assistência plena aos 
pacientes - tanto no âmbito pú-
blico quando no privado. Tal 
fato é constatado pela recente 
pesquisa do CFM, na qual foi re-
gistrado que 55% dos brasileiros 
avaliam a saúde do país como 
ruim ou péssima; somente 10% 
considera boa”, afirma o advo-
gado Raul Canal, presidente da 

Sociedade Brasileira de Direito 
Médico e Bioética (Anadem).

Ainda no período eleitoral, 
o Datafolha realizou um levan-
tamento que concluiu que 23% 
da população considera a saúde 
como o principal problema na-
cional. Resolver essa questão de-
veria ser a prioridade presidenci-
ável para 40% dos entrevistados. 
Canal avalia que é fundamental 
ampliar o investimento no se-
tor, além de “sensibilizar gesto-
res hospitalares, profissionais de 
saúde e população geral para a 
necessidade do cuidado especial 
aos pacientes, respeitando as ne-
cessidades individuais e coleti-
vas de cada ato para alcançar o 
bem-estar físico e psíquico”.

Neste sentido, o ministro da 
saúde Luiz Henrique Mandetta 

já declarou que tudo o que for 
economizado pela pasta será apli-
cado na assistência à população. 
Para reduzir os números cita-
dos de ações judiciais, sua gestão 
pretende ampliar o debate sobre 
equidade em saúde, pautando-se 
no respeito pelo coletivo.

“Estamos otimistas e acom-
panharemos de perto todas as 
decisões do novo governo - prin-
cipalmente no que tange a admi-
nistração em saúde. A atenção à 
população é um dos tópicos mais 
sensíveis no Brasil e, por isso, 
precisamos garantir que todos os 
pacientes sejam assistidos e res-
peitados, em um processo huma-
nizado e digno, nunca esquecen-
do do apoio que o profissional de 
Saúde precisa receber neste sen-
tido”, conclui Raul Canal.

Foto: BBC

Erro médico faz crescer número de ações no Brasil


