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Renascer
Num rápido bosquejo
Vivemos o viver
Com todo aquele desejo
De sempre Renascer

“O homem que confia em si 
mesmo para as suas realizações 
fortalece-se na Fé Humana, re-
sultante do seu conhecimento 
dos poderes da Divindade, dis-
põe da máxima firmeza na bus-
ca dos seus intentos, concen-
trando-se na sintonia do seu 
Pensamento e Sentimento”.

Herculano Pires

Assim vem até nós o Pão 
Nosso de cada dia, é a espiritua-
lidade sustentando a razão. Vai 
daí vamos subindo ao Céu pela 
escada da meditação.

Tomamos como partida a 
palavra que robustece a alma: 
Como é Bom ser Bom.

Não pretenda que todos pen-
sem como você.

Cada pessoa está num grau 
diferente de evolução, num de-
grau diverso da grande subida.

Ninguém possui a verda-
de total, porque a Verdade Ab-
soluta e total é Deus, o Infi nito.

Nenhum ser finito pode con-
ter o Infinito.

Busque a Verdade para si 
mesmo, mas não obrigue nin-
guém a pensar como você, tanto 
quanto não gosta que os outros 
lhe controlem o pensamento.

A Vida é um aprendizado
O caminho à frente está,
Recebemos o recado
Procurando chegar lá.

Correm rios e cachoeiras
Corre a vida sem parar,
O espírito não tem fronteiras
Vai ao espaço plainar.

Assim é que se entende
O homem a dialogar,
Feliz o que compreende
O que é o verbo amar.

Para o ser humano há sem-
pre a hora de progredir, seja de 
uma forma ou de outra, o impor-
tante é seguir rumo à Radiação 
Divina.

Agora meu Pai
Que estou aqui a teu lado
Mais um ano se vai
O que chega agora
seja bem-aventurado.

IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. M.I.

Buraco que causava transtorno a 
pedestres e motoristas foi fechado

Na última sexta-feira 
(1º), publicamos a seguin-
te nota “Buraco na rua 
causa transtorno a pedes-
tres e motoristas”. 

O buraco estava na 
faixa de pedestres da 
Rua Professor Marcondes 
Domingues, próximo ao 
terminal de ônibus na 
Parada Inglesa, paralela 
a Avenida Luiz Dumont 
Villares. Na última sema-
na esse problema já esta-
va resolvido. 

Foto: AGZN

Após cerca de um mês o buraco foi tapado

Parada Inglesa

Na última terça-feira (5), acon-
teceu a premiação do consagra do 
“Oscar do Jornalismo Bra  sileiro”,  
o PRÊMIO COMU NI QUE-SE 
2019. A festa que teve como 
tema: “Viajantes do Tempo”, 
premiou grandes nomes da im-
prensa nacional, dentre eles, 
Márcia Bongiovanni, apresen-
tadora do Repórter Eco, na ca-
tegoria Sustentabilidade, e 
Marcelo Tas, apresentador do 
#Provocações, na categoria 
Cultura - Mídia Falada. O even-
to foi realizado na casa de shows 
Tom Brasil, o evento - comanda-
do por Marcelo Tas - prestou ho-
menagem póstuma ao jornalista 
Ricardo Boechat.

Na última sexta-feira (1º), a atriz 
REGINA CASÉ (“Que Horas 
Ela Volta?”) recebeu o prêmio 
de Melhor Atriz na 56ª edição 
do Antalya Golden Orange Film 
Festival, na Tur quia. Regina foi 
premiada pelo papel da gover-
nanta Madá em “Três Verões”, 

novo filme da diretora Sandra 
Kogut (“Campo Grande”). O fil-
me teve première nacional du-
rante a 43ª Mostra Internacional 
de Cinema em São Paulo.

Desde a última terça-feira (5), 
o apresentador do programa 
“Hoje em Dia”, da TV Record, 
CÉSAR FILHO, está interna-
do no Hospital Sírio Libanês, ele 
foi diagnosticado com diverticu-
lite. Em uma série de vídeos em 
sua rede social, o apresentador 
conta que não tem previsão de 
alta e que está sendo medicado 
com dois tipos de antibióticos. 

Na última quarta-feira (6), a 
atriz e apresentadora TATÁ 
WERNECK anunciou que se 
casou com RAFAEL VITTI du-
rante a gravidez, em casa, e pos-
tou uma foto assinando os pa-
peis. Eles estão juntos há quase 
três anos, os atores são pais de 
Clara Maria, que nasceu no dia 
23 de outubro. Na publicação 

ela conta como foi o casamen-
to. “Hoje, meu amigo querido 
Juliano Ezuel perguntou quan-
do iríamos marcar nosso casa-
mento. É porque a gente não di-
vulgou, para ninguém. Mas já 
somos casados. Casamos com a 
roupa que a gente tava mesmo. 
Nossos amigos amados Gabriel 
Louchard e Natalia Paes foram 
os padrinhos. Acabei casando 
com a única roupa que tava ca-
bendo em mim naquele momen-
to. Rafa não tem desculpa. Não 
se arrumou mesmo. Te amo, 
Rafa Vitti”, declarou-se Tatá.

Foto: Divulgação

Demanda por trabalhadores temporários 
no Natal deve ser a maior dos últimos anos

De acordo com a Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
espera-se a contratação de 91 
mil trabalhadores neste fim de 
ano. O número representa um 
aumento de 4% em comparação 
com 2018, o maior em seis anos. 
O Natal é a principal data come-
morativa do varejo e deve movi-
mentar R$ 35,9 bilhões em 2019.

Os maiores volumes de con-
tratações serão nos ramos de 
vestuário (62,5 mil vagas) e 
de supermercados (12,8 mil). 
Dentre os dez segmentos do va-
rejo, as lojas de vestuário, aces-
sórios e calçados são, historica-
mente, as mais positivamente 
afetadas pelas vendas natalinas.

A professora do MBA de Li-
derança e Coaching do Cen-
tro Uni versitário Internacional 
Unin ter, Erika Lotz, explica que 
o trabalho temporário pode ser 
uma oportunidade para conse-
guir ser efetivado em uma em-
presa. A lei permite que uma pes-
soa seja contratada por 180 dias e 
ainda prorrogar por mais 90, as-
sim, o profissional tem mais tem-
po de mostrar o seu trabalho.

“É importante que o funcio-
nário faça a sua parte para cha-
mar a atenção dos empregadores 
para o seu perfil. Determinados 
comportamentos em relação às 
tarefas e relacionamentos fa-
zem brilhar os olhos de quem 
contrata”, comenta Erika.

A especialista listou algumas 

dicas para quem quer começar 
2020 empregado:

Tarefas:

•Faça com muito capricho, no pra-
zo e com qualidade. Essas ações 
são facilmente percebidas aos 
olhos dos outros, pois encantam 
e comunicam muito sobre o com-
prometimento do trabalhador;
•Mostre interesse em aprender 
e melhorar a cada dia;
•Contribua com ideias quando 
identificar oportunidades;
•Seja pontual e assíduo;
•Cuide da imagem pessoal, pois 
você é o representante direto da 
empresa.

Relacionamentos:

•Seja cordial, tanto com os 
clientes, quanto com colegas de 
trabalho;
•Quando um problema ocor-
rer coloque o foco na solução 
e nas possibilidades e aban-
done a caça aos culpados ou a 
justificativas;
•Busque aprender com tudo o 
que acontecer;
•Ofereça ajuda ao colega quan-
do você puder e ele precisar. O 
espírito de equipe é uma com-
petência muito bem-vinda nas 
organizações;
•Seja ético, jamais se permita 
envolver em fofocas.

Foto: AGZN

Neste final de ano é esperada a contratação de 91 mil trabalhadores, o 
aumento é maior em comparação com 2018 e o maior em seis anos

Horto Florestal recebe “Semana de 
Tradições Nordestinas” neste mês

Nos próximos dias 23 e 24 
de novembro (sábado e domin-
go), das 9 às 18 horas, o Horto 
Florestal recebe a Semana de 
Tradições Nordestinas com di-
versas atrações como: repentis-
tas, forró pé de serra com san-
fona e triângulo e literatura de 
cordel. O evento terá o melhor 
da gastronomia nordestina, co-
midas como: sarapatel, acara-
jé, baião de dois e carne seca ser-
vida na telha. Como sobremesa 
terá açaí e sorvetes, com diversos 
sabores, incluindo frutas típicas 
das regiões Norte e Nordeste. 

No evento haverá a exposi-
ção ‘Memória Cultura Nordes-
tina’, que é uma homenagem aos 
grandes nordestinos que fizeram 
a história do Brasil em diferen-
tes segmentos, escrito res, juris-
tas, poetas, canto res, nascidos 
no Nordeste. Gra ciliano Ramos, 
Rachel de Quei roz, Ariano Suas-
suna, As sis Chateaubriand, Luiz 
Gon zaga e vários outros. Cada 
homenageado terá a biografia 
exposta ao lado da bandeira do 
Estado em que nasceu.

Para as crianças diversos 
brinquedos infláveis, escorrega-
dores, pula pula e mui to mais. 

A Semana das Tra dições Nor-
destinas é organizada pela 
Anesp (Associação dos Nor des-
ti nos do Estado de São Pau-
lo) em parceria com o Copane 
(Conselho Estadual de Parti-
ci pação e Desenvolvimento da 
Comunidade Nordestina). O ob-
jetivo é manter viva a cultura 

nordestina, inclusive entre os fi-
lhos e netos dos que vieram mo-
rar aqui em São Paulo.

A Semana de Tradições Nor-
destinas acontece no Horto Flo-
restal que está localizado na 
Rua do Horto, 931. Para mais 
informações sobre o evento li-
gue: (11) 3661-4773.

Foto: AGZN

Evento vai ter forró pé de serra, repentistas e literatura de cordel, e comida típica 
do Norte/Nordeste, além de uma exposição com a Memória Cultural Nordestina, 

os nordestinos mais famosos na literatura, no mundo jurídico e nas artes

AGENTES DO GOVERNO 
ABER TO - O Jogo do Dinheiro 
na Política - acontece no dia 26 
de no vembro, das 19 às 21h30 no 
UNICEU Jaçanã/UAB Jd. Guapira 
- Rua Francisca Espósito Tonetti, 
105 - Jardim Guapira - inscreva-se: 
bir.lygovernoaberto26

CANTAREIRA NORTE SHOP PING - 
No dia 15 de novembro às 16 horas, o 
Papai Noel chega ao shop ping, e a fá-
bula do “Quebra Nozes” também tra-
zendo o encanto e a magia do Natal. 
Haverá um desfile de abertura for-
mado por mais de 20 bailarinas da 
comunidade, pertencentes ao proje-
to Adonai Balé, desenvolvido no CIC 
Oeste. Elas têm idade entre 7 e 15 
anos e desde outubro vêm se prepa-
rando com ensaios periódicos no em-
preendimento. O Cantareira Norte 
Shopping está localizado na Avenida 
Raimundo Pereira de Magalhães, 
11.001, Jardim Pirituba. Para mais 
informações acesse: www.cantareira-
norteshopping.com.br

SHOPPING D - Recebe o Papai 
Noel neste sábado, 9, às 18 horas. O 
Bom Velhinho desembarca no centro 
de compras e lazer acompanhado de 
sua Noelete e personagens com lin-
das e encantadoras fantasias. Papai 
Noel se instalará em seu trono, em 
frente a Lojas Americanas, o atendi-
mento ocorrerá até 24 de dezembro, 
de domingo a sexta, das 14 às 20 ho-
ras, e sábados, das 12 às 20 horas. O 
Shopping D está localizado na Avenida 
Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das 
estações Armênia e Portuguesa-Tietê 
do Metrô - Para mais informações li-
gue:(11) 4506-6000 ou nos canais di-
gitais: www.shoppingd.com.br - www.
facebook.com/shoppingd - www. 
youtube.com/user/ShoppingDSP

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FE-
MININO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quintas 
das 15 às 17h30, no campo do Jardim 
São Bento, que fica localizado na 
Avenida Braz Leme, 1171, e de segun-
da, quarta e sexta, das 19 às 21 horas, 
Futebol de Salão no Centro Esportivo 
Casa Verde que está localizado na 
Rua Armando Coelho Silva, 775. Para 
saber mais sobre o projeto entre em 
contato com Luiz Claudio (11) 95485-
3601 ou Fábio (11) 99511-3556.

PS9 CASA VERDE - Está fazen-
do avaliações para formar a equipe 
que disputará o campeonato paulista 
com o nome nacional/PS9. As atletas 
e responsabilidade da formação de 
equipe é toda do PS9 e o Nacional irá 
ceder o Estádio Nicolau Alayon. As 
interessadas devem comparecer as 
quartas e sextas a partir das 15 ho-
ras na Rua Viri, 425 - Jd. São Paulo 
- com atestado médico e xerox do RG 
para avaliação com professor Luiz.

SEMEAR CONVIDA PARA CHÁ 
- Dia 27 de novembro, das 14 às 17 
horas o Semear convida para chá 
beneficente - Rua Pedro Cacunda, 
547 - Vila Pauliceia R$ 15,00. 

CENTRO DE REFERÊNCIA 
DO IDOSO DA ZONA NORTE 
-Dia 12 às 9 horas, missa na Capela. 
Caminhada e Lian Gong Dia Mun-
dial do Diabetes, dia 14 às 8 horas 
no quiosque. Cine A Rainha, dia 19 
às 9h15 na Sala Orquídea. Padaria 
Artesanal dia 19 às 14 horas na 
Cozinha Experimental. Inscrições 
no Centro de Convivência a partir 
do dia 11 de novembro. Palestra co-
nhecendo a Barra de Acess dia 27 às 
10 horas no salão de eventos a par-
tir do dia 11 de novembro. Centro de 
Referência do Idoso da Zona Norte 
na Rua Voluntários da Pátria, 4.301.

BAZAR BENEFICENTE DA SO-
CIEDADE BRASILEIRA DE 
EUBIOSE - Dia: 9 de novembro 
de 2019, das 10 às 17 horas - Local: 
Rua Conselheiro Saraiva, 538.

FESTA DE SÃO MARTINHO - 
Domingo - dia 24/11 - a partir das 
13 horas - Haverá apresentação es-
pecial do cantor Roberto Gomes 
e Grupo Rancho Folclórico Típico 
Madeirense do Morro de São Bento 
- comidas típicas, drinks diver-
sos, brinquedos para crianças até 
10 anos e mto mais... Última festa 
do ano! Rua: Casa Ilha da Madeira, 
214 Vila Amália (Altura do nº 2900 
da Avenida Parada Pinto). Fone / 
Fax: (11)2231-8818 / (11) 2231-0922 
Whatsapp: (11) 93279-1902.

CASAMENTO COLETIVO GRA-
TUI TO - Quem quer casar e não tem 
condições, o C.A.M (Centro de Apoio 
a Mulher) tem a solução. Inscrições 
abertas - Para saber mais enttre em 
contato: (11) 98592-7874 (Whatsapp)- 
Casamento previsto para 13/12/2019.

ENCONTRO PET - No dia 10 de no-
vembro acontecerá o Encontro Pet, 
doação e plantio de orquídeas, pro-
grama musical, apresentações cultu-
rais, sorteios de brindes e food truck- 
Traga 1 kg de alimento não perecível e 
colabore com entidades carentes assis-
tenciais - Para mais informações (11) 
3180-3467 - 3180-3468 - 97764-0028.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segunda a 
sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas. Local: Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 3676 - Senha fornecida no 
início dos horários. Estacionamento 
não disponível no local.

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em novo 
endereço: Rua Professor Marcondes 
Domingues, 164 - Próximo à Esta ção 
Metrô Parada Inglesa - da 14 às 16 
horas. Próximas datas: 31 de outubro 
- 28 de novembro - dezembro férias. 

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA-
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por 
Silvonei Amaro realiza sua próxima 
reunião no dia 21 de outubro, a par-
tir das 20h no colégio CEDOM, que 
fica localizado na Rua Voluntários 
da Pátria, 3422 - Alto de Santana.  
As próximas reuniões já têm data e 
serão nos dias: 18 de novembro e 16 
de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente D’Errico 
Neto, realiza sua próxima reunião no 
dia 3 de dezembro, a partir das 20 ho-
ras no E.E. Padre Manoel da Nóbrega, 
(colégio do Matão), localizado na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde. 

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Pre sidido por Carlos Guaita Garnica, 
realiza sua reunião toda última quin-
ta-feira do mês, às 19h30. Rua Calixto 
de Almeida 38, Jardim Monjolo - 
Fone: 3999-2576.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Reuniões: Na primeira 3ª-
feira do mês, às 20 horas. Local: EE 
Pe. Manoel da Nóbrega - Rua Santa 
Prisca 122 - Casa Verde.

CONSEG VILA AMÁLIA - Reu-
niões: Na última 2ª-feira do mês, às 
20 horas. Local: Auditório do Santana 
Parque Shopping - Rua Cons. Moreira 
de Barros, 2.780 - Lauzane Paulista.

CONSEG VILA SANTA MARIA 
- Reuniões: Na segunda 3ª-feira do 
mês, às 19 horas. - Local: Colégio 
Silvio Gonzales - Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 620 - Limão.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCÓOLICA 
DE SÃO PAULO NÚCLEOS 

ZONA NORTE:

JARDIM PRIMAVERA: Rua João 
de Loaje, 141 - Jardim Primavera 
- Referência: Sociedade Amigos de 
Bairro. Dia e horário: Segundas-
feiras das 20 às 22 horas. 
 
VILA GUILHERME: Rua Ma qui-
nista Trigo, 117 - Vila Isolina Maz-
zei - Referência: Centro de Promoção 
Social Cônego Luiz Biase. Dia e horá-
rio: Segundas-feiras das 20 às 22 horas.

CIC NORTE: Rua Ari da Rocha 
Miranda, 36 - Conj. Habitacional 
Jova Rural - Referência: Poupa 
tempo - Jova Rural - Dia e horário: 
Segundas-feiras das 20 às 22 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.

A Família da Inesquecível

Tereza Sonesse Junqueira
Agradece as manifestações de carinho 

recebidas por amigos e parentes 
por ocasião de seu falecimento.


