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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transfor-
ma, que eu alcance sem demora o 
que mais desejo agora... Sei que vou 
ganhar muito mais, muito dinheiro, 
que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que 
sua graça será alcançada. D.M.

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

Elementos Vitais
O começo do fim cuja finali-

dade é dar o Recado, simples, sin-
gelo tal qual a brisa que sopra.

Se pretendes alcançar
Os sóis da Excelsa Alegria,
Aprende a galgar amando
Os degraus de cada dia.

Trabalha, atendendo a Deus,
Seja inverno ou primavera.
Recorda que o dia findo
Nunca mais se recupera.

Flui a força infinita nas 
pessoas que Trabalham com 
Gratidão.

Então, Deus reveste os he-
róis da jornada de incumbências 
que lembram tempos imorre-
douros como o próprio Espírito 
que é Eterno;

Vive-se plantando e colhen-
do neste pantanal da vida.

Nós fazemos parte daquela 
Equipe que veio do Céu, restan-
do aqueles que seguem a trilha 
sonora da Evolução progressiva 
da espécie.

Assim caminha a Huma ni-
dade. Nunca te arrependerás 
de prestar informações que aju-
dem os outros.

Nas alheias demonstra-
ções para convosco é possível 
analisar a qualidade de vossa 
sementeira.

O sacrifício é a Vossa aben-
çoada oportunidade de ilu-
mi na ção. Sem a extensão dos 
sa crifícios, a salvação seria 
inexis tente.

Se já encontrastes Jesus, 
não te queixes.

Ontem, poderias alegar fra-
queza e desconhecimento, como 
pretexto para repousar, fortale-
cendo o poder da inércia ou da 

sombra; hoje, porém, é o teu dia 
de servir e de caminhar.

Põe os olhos no Infinito,
A Esperança a Nortear,
Nesse outeiro Bendito
Que é Vosso Lar.

Sustentação e Luta,
Coragem para Subir
Os degraus dessa Gruta
Com a Luz Divina a Sorrir.

Tudo faz grande o homem
Quando procura vencer,
Estímulo não lhe falta
Para o mundo percorrer.

A sociabilidade atenua os ri-
gores da provação; a doçura e a 
afabilidade vos proporcionam 
novos elementos vitais.

IRMÃ LÚCIA

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

Instituto Center Norte promove 
campanha para estimular doação

O Instituto Center Norte 
criou o “Doa Zona Norte”, uma 
campanha comunitária que esti-
mula a generosidade e a solida-
riedade na Zona Norte da cidade 
de São Paulo. A ideia é incentivar 
as pessoas a praticarem o bem, 
por meio de doações. A mento-
ria e estruturação da campanha 
será feita pela empresa Umbigo 
do Mundo, empresa de comuni-
cação especializada no tema. A 
Iniciativa faz parte do movimen-
to “Dia de Doar”, uma campanha 
global para promover a cultura 
de doação e que está no Brasil 
desde 2013. Neste ano, a ação 
acontece no dia 3 de dezembro. 

Para legitimar a campa-
nha, foi criada uma platafor-
ma que possibilita a qualquer 
um fazer parte desse movimen-
to, seja empresa, instituição, go-
verno, pessoa física etc. Basta 
acessar o portal http://www.doa 
zonanortesp.org.br/ e seguir 
os três passos: primeiro, esco-
lhendo a forma de participa-
ção por meio de um questio-
nário, elaborado pelo Instituto 
para o Desenvolvimento do 
Investimento Social, que ajuda 
a descobrir qual causa se encai-
xa ao perfil do doador e como ele 
pode apoiar de forma simples e 
divertida; segundo, planejando 
a campanha. Nesse espaço o do-
ador tem acesso a todos os ma-
teriais de divulgação, como mar-
ca, vídeos, cartazes, bottons e 
tutoriais, que vão ajudar a am-
pliar a campanha, criar sua pró-
pria ação e impactar mais pes-
soas; terceiro, compartilhando a 

história da doação, pois ao con-
tar para todos as experiências 
vividas, o doador colabora na 
disseminação da cultura de do-
ação e inspira outras pessoas a 
fazer o bem e compartilhar suas 
histórias. Além disso, foi criado 
também a hashtag #DOAZNSP, 
para fortalecer ainda mais a 
ação nas redes sociais.

Além do Instituto Center 
Norte, outras grandes empre sas 
e institutos fazem parte do grupo 
de parceiros fundadores. São eles 
o Sebrae, o Magalu, o Furkin Se, a 
Rede Social ZN e o IDIS (Instituto 
para o Desenvolvimento do In-
ves timento Social). Todos empe-
nhados em promover a cam panha 
e contribuir para o desen vol-
vimento da região da Zona Norte 
de São Paulo. 

Além do Doa Zona Norte, 
que está programado para acon-
tecer no dia 3 de dezembro, a 
Cidade Center Norte está pro-
gramando algumas ações impor-
tantes para a data. No Shopping 
Center Norte será divulgada a 
campanha em todos os Leds, 
nos cartazes espalhados pelos 
corredores e nas redes sociais. 
Internamente, os colaborado-
res farão arrecadação de sacoli-
nhas para doar na comunidade 
da Avenida Zaki Narchi, locali-
zada na região do entorno. Já o 
Instituto Center Norte promove-
rá o encerramento da edição de 
2019 da Capacitação de ONGS 
da Zona Norte, no qual contem-
plará, por meio de um pitch de 
projetos, a premiação para o pri-
meiro e para o segundo lugar. 

Dia de Doar 

O Dia de Doar é um gran-
de movimento para promover a 
doação no Brasil e no mundo. É 
uma mobilização que promove 
um país mais generoso e solidá-
rio, por meio da conexão de pes-
soas com causas. E faz isso cele-
brando o prazer de doar. Quem 
faz o Dia de Doar acontecer é 
quem está do outro lado da ação, 
seja doando ou fazendo uma ação 
para estimular a doação de indi-
víduos, empresas, etc. No Brasil, 
o Dia de Doar começou em 2013, 
um ano depois da primeira edi-
ção nos Estados Unidos. A partir 
de 2014, o Brasil passou a fazer 
parte do movimento global, que 
hoje conta com 55 países partici-
pando oficialmente. 

Lá fora, o Dia de Doar tem 
nome de #GivingTuesday, que sig-
nifica “terça-feira da doação”. Vem 
na sequência de datas comerciais 
já famosas, como as BlackFriday 
e CyberMonday. É sempre reali-
zado na primeira terça-feira de-
pois do Dia de Ação de Graças (o 
Thanksgiving Day). No Brasil, sua 
organização é de responsabilidade 
e liderança da ABCR - Associação 
Brasileira de Captadores de Re-
cursos, em parceria com a Umbigo 
do Mundo Comunicação Estra-
tégica. Em 2019, no dia 3 de de-
zembro, terça-feira, o Brasil in-
teiro vai se mobilizar pelo Dia de 
Doar: milhares de organizações es-
tarão preparadas para receber do-
ações, e milhões de brasileiros vão 
demonstrar seu apoio, doando e 
tornando pública a doação.

Cai o número de ações por 
inadimplência em condomínios

De acordo com levantamen-
to realizado pelo Departamento 
de Economia e Estatística do 
Secovi-SP (Sindicato da Ha-
bitação) no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o nú-
mero de ações de condomí-
nio caiu 2% na cidade de São 
Paulo. Foram ajuizados 958 
processos em outubro, contra 
os 978 processos de setembro. 
Comparado ao mesmo mês do 
ano anterior, quando foram re-
gistradas 890 ações, houve au-
mento de 7,6%.

No acumulado de janeiro a 
outubro, foram protocoladas 
8.644 ações, redução de 9,6% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, que regis-
trou 9.563 casos. Nos últimos 
12 meses (de novembro 2018 a 
outubro de 2019), foram pro-
tocoladas 10.071 ações, 15,3% 
abaixo do apurado no período 
de novembro de 2017 a outubro 
2018 (11.891 ações).

Conforme explica Hubert 
Gebara, vice-presidente de Ad-
mi nistração Imobiliária e Con-
domínios do Sindicato, den-
tre os fatores que contribuíram 
para reduzir as pendências em 
outubro, estão os acordos extra-
judiciais que, segundo ele, sur-
tem efeito na maioria das vezes.

“O inadimplente prefere ne-
gociar  pagando parcelado, a 
ter seu nome inscrito nos ser-
viços de proteção ao crédito ou 
de estar sujeito a uma ação de 
cobrança judicial”, afirma o vi-
ce-presidente do Secovi-SP. 
Gebara aconselha síndicos e ad-
ministradoras a reforçarem a 
cobrança.
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Na tarde da última terça-feira 
(26), o humorista CHARLES 
GUTTENBERG, conhecido 
como Rapadura, famoso por 
participar do programa “A 
Praça é Nossa”, do SBT, mor-
reu. De acordo com as infor-
mações, ele estava interna-
do na Unidade de Terapia 
In tensiva (UTI), em um hospi-
tal de Jundiaí, no interior de 
São Paulo. O humorista passou 
por uma operação, mas devi-
do a complicações do processo, 
precisou permanecer interna-
do e veio a falecer. O humoris-
ta fez uma cirurgia no intesti-
no, começou a se recuperar, mas 
estava sentindo dores. O médi-
co disse que ele precisaria pas-
sar por uma nova operação, 
pois tinha vazado alguma coisa. 
Depois da segunda cirurgia, ele 
não conseguiu se recuperar do 
quadro de infecção e precisou 
fazer hemodiálise, mas eles ti-
veram que parar no meio por-
que ele não estava aguentan-
do. Charles estreou “A Praça 
é Nossa” em 2004, junto de 
Dedé Santana. No ano seguin-
te, eles fizeram parte de “Dedé 
e o Comando Maluco”, transmi-
tido aos domingos no SBT.

No último domingo (24), o bi-
campeão brasileiro de surfe 
LEO NEVES, 40 anos, mor-
reu durante uma competição na 
praia de Itaúna, em Saquarema, 
no Rio de Janeiro. Ele teve um 
mal súbito e se afogou, o surfis-
ta foi encaminhado ao Hospital, 
mas morreu antes de chegar. 
Leo Neves foi duas vezes cam-
peão brasileiro, três vezes cam-
peão carioca e competiu no 
Circuito Mundial de Surfe, em 
2007 e 2008.

Na última sexta-feira (22), 
um dos maiores apresentado-
res da TV brasileira GUGU 

LIBERATO, morreu aos 60 
anos em Orlando, nos Estados 
Unidos. O apresentador esta-
va internado desde quarta-fei-
ra (20), em um hospital da ci-
dade, depois de sofrer uma 
queda em casa e bater a cabe-
ça. Entre 1981 e 2003, Gugu 
trabalhou no SBT comandan-
do programas de auditório que 
foram sucessos na época, como 
“Viva a noite” e “Domingo le-
gal”. Em 2009, assinou con-
trato com a TV Record, onde 
continuou a atuar como 
apresentador.

Na última quarta-feira (20), o 
cineasta FÁBIO BARRETO, 
62 anos, morreu após ficar 
em coma por nove anos. A in-
formação foi confirmada pelo 
Hospital Samaritano, na Zona 
Sul do Rio, onde ele estava in-
ternado. A causa da morte não 
foi informada. Fábio iniciou sua 
carreira como diretor de cine-
ma  em 1977. Ele é filho do ci-
neasta Luiz Carlos Barreto e da 
produtora Lucy Barreto. Ele di-
rigiu 13 filmes inclusive o filme 
“Lula, o filho do Brasil.
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1. O GP de Abu Dhabi acontece 
neste final de semana, Circuito 
de Yas Marina, o 1º treino livre  
na sexta-feira (29) de novembro, 
às 6 horas. O 2º treino aconte-
ce também na sexta-feira, às 10 
horas. O terceiro treino será no 
sábado (30) de novembro, às 7 
horas, e às 10 horas, será o trei-
no classificatório. Para no do-
mingo (1º) de dezembro aconte-
cer a corrida às 10h10. 


2. No último domingo (25), o São 
Paulo ganhou a Copa Brasil de 
Taekwondo, disputada em Natal, 
no Rio Grande do Norte. Os lu-
tadores do NAR-SP (Núcleo de 
Alto Rendimento Esportivo de 
São Paulo) faturaram seis meda-
lhas na competição (sendo duas 
de ouro, uma de prata e três de 
bronze) e ajudaram a seleção 
paulista a conquistar o título da 
Copa Brasil por equipes com 307 
pontos. O time anfitrião ficou 
com a segunda colocação na clas-
sificação geral com 279 pontos e 
a equipe do Paraná terminou na 
terceira posição com 263 pontos.


3. No último sábado (23), a Sele-
ção Feminina de Futsal de surdos, 
conquistou o título mundial na 
Suíça. Com o resultado de 4 x 0 na 
final contra Polônia, a equipe bra-
sileira venceu o torneio disputado 
na cidade de Winterthur, que reu-
niu 12 seleções. Esta é a terceira 
vez que o Brasil participa do cam-
peonato. A seleção teve seis vitó-
rias em seis jogos realizados, as 
jogadoras acumularam 49 gols 

marcados e apenas cinco sofridos. 
O time foi comandado pelo técnico 
Vanderlan da Silva, de Caxias do 
Sul (RS). O Brasil integrou o gru-
po A, ao lado de times fortes como: 
Suíça, Tailândia e Holanda. Logo 
no primeiro jogo, as atletas vence-
ram as donas da casa, Suíça, por 
17 x 0, a sequên cia, goleada por 7 x 
0 sobre a equipe da Tailândia e 11 
x 0 sobre o time da Holanda. A se-
leção enfrentou o Japão nas quar-
tas de final e venceu por 2 x 1, o 
time brasileiro goleou a Alemanha 
por 8 x 4 na semifinal e derrotou, 
na final a Polônia por 4 x 0. A arti-
lheira do Brasil na competição foi 
Laelen Machado, com 12 gols, se-
guida por Vanderleia Barbosa, que 
marcou 10. 


4. No dia 26 de novembro, acon-
teceu a cerimônia de abertu-
ra do Pan-Americano de Vôlei 

de Surdos com todos os países 
que estão participando da com-
petição: Brasil, México, Estados 
Unidos e Canadá. As atletas da 
Seleção Brasileira Feminina en-
frentaram suas primeiras ad-
versárias: as canadenses. Ga-
nhando de 3x0, na sede da 
AABB (Associação Atlética do 
Banco do Brasil), em Brasília, as 
parciais do jogo contra o Canadá 
foram de: primeiro set BRA 
25x16 CA; segundo set BRA 
25X11 CA; terceiro set BRA 
25X19 CA. O Pan-Americano de 
Surdos irá acontecer até sábado 
(30) de novembro, em Brasília. 
Todos os jogos serão na sede da 
AABB (Associação Atlética do 
Banco do Brasil). O terceiro jogo 
acontece nesta quinta-feira 28 
de novembro, contra os Estados 
Unidos, às 16h30.


Serviço de Utilidade Pú blica - 
Secr. Municipal de Esportes, La zer 
e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle-
mentino, CEP: 04075-000, Pabx: 
5088-6400, e-mail: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da Ci-
dade, Centros Des portivos (CDM) 
e Depto. de Promoções Esportivas, 
Lazer e Recreação; - Secr. Estadual 
de Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antônio Prado, 9, Centro, 
CEP: 01010-904, Tel.: 3241-5822.
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A Seleção Feminina de Futsal de surdos é campeã pela primeira vez 

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

36ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

30/11 19h Ceará x Athetico-PR Castelão
30/11 21h Botafogo x Internacional Engenhão
1º/12 16h Palmeiras x Flamengo Allianz Parque
1º/12 16h Avaí x Fluminense Ressacada
1º/12 16h Goiás x Fortaleza Serra Dourada             
1º/12 18h Atlético-MG x Corinthians Independência
1º/12 18h CSA x Bahia Rei Pelé
1º/12 19h Grêmio x São Paulo Arena do Grêmio
1º/12 19h Santos x Chapecoense Vila Belmiro
2/12 20h Vasco x Cruzeiro São Januário


