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Um bom  
jornal 
é você 

quem faz!

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.

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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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 
Absoluta e total é Deus, o 
In fi 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.

Saiba a diferença das funções 
de faróis e lanternas e a 
importância destes itens 
para segurança veicular

Faróis e lanternas são itens 
de segurança obrigatórios e uma 
lâmpada queimada pode gerar 
multa de infração de trânsito. 
Responsáveis por iluminar e si-
nalizar, os faróis e lanternas ga-
rantem a visibilidade de moto-
ristas, ajudando a identificar 
pedestres, outros veículos e a pró-
pria via, principalmente à noite.

Enquanto os faróis ilumi-
nam o trajeto, em condições de 
má visibilidade natural, como 
em viagens noturnas, as lanter-
nas sinalizam aos demais con-
dutores a presença e as opera-
ções realizadas pelo veículo, 
como mudanças de direção e 
frenagem. Localizados na dian-
teira do veículo, os faróis são os 
responsáveis pela iluminação do 
que está à frente. Lanternas lo-
calizam-se na traseira, na dian-
teira e nas laterais do veículo, 
uma vez que a emissão de si-
nais, indicadores de diferen-
tes operações, precisa abran-
ger o campo de visão de todos os 
usuá rios da via.

Dicas para man-
ter em boas condi-
ções - O correto fun-
cionamento dos itens 
de iluminação dos ve-
ículos depende de al-
guns cuidados de ma-
nutenção, que se não 
executados, compro-
metem não só a segu-
rança nas vias, mas 
também o bolso dos motoristas.

Os faróis requerem regula-
gem, operação que alinha o fa-
cho luminoso de modo a assegu-
rar incidência adequada de luz 
no trajeto, assim como a troca 
periódica das lâmpadas. Essa 
troca também é importante nas 
lanternas, sobretudo para que 
a degradação - inerente ao uso 
- não resulte em queima ines-
perada e o veículo passe a tra-
fegar de modo irregular. Ambos 
requerem cuidados como pre-
servação das características ori-
ginais e limpeza periódica, sem 
materiais abrasivos.

Todas as características téc-
nicas destes dispositivos, como a 
intensidade e a cor da luz emi-
tida, estão padronizadas pe-
las normas ABNT e Resoluções 
CONTRAN. A Arteb, uma das 

principais fabricantes globais de 
sistema de iluminação automoti-
va e uma empresa genuinamente 
brasileira, desenvolve produtos 
em conformidade com a legisla-
ção vigente, respeitando as ca-
racterísticas originais, tanto de 
faróis quanto de lanternas, cons-
titui não apenas um risco à se-
gurança como também infração, 
passível de multa, dadas as dis-
posições do Código de Trânsito 
Brasileiro e do CONTRAN.

O estado de conservação de 
faróis e lanternas é, portanto, 
fator determinante para o de-
sempenho seguro dos motoris-
tas. Irregularidades, como fa-
róis desregulados, lâmpadas 
queimadas, ou lentes opacas 
precisam ser corrigidas em ofi-
cinas especializadas, aptas a au-
xiliar na manutenção e preser-
vação desses itens.
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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.

Lasanha de Salmão 
com Ervas

Ingredientes:
Molho branco: 9 colheres 
(sopa) de manteiga ou margari-
na, 9 colheres (sopa) de farinha 
de trigo, 3 ½ litros de leite, sal, 
pimenta-do-reino e noz, mosca-
da a gosto.

Para a montagem: 1 embala-
gem de Lasanha Direto ao Forno 
Adria (500g), 1 kg de filé de sal-
mão, 4 colheres (sopa) de azeite, 3 
dentes de alho picados, suco de 1 
limão, ervas picadas a gosto (ale-
crim, tomilho, salsinha, coentro, 
etc.), 400 g de mussarela, em fa-
tias, queijo parmesão, ralado, sal.

Modo de preparo: Comece pre-
parando o salmão com ervas. Em 
uma assadeira média, acomode 
os filés de salmão e tempere com 
azeite, alho, suco de limão, ervas 
e sal. Cubra com papel-alumínio 
e leve ao forno médio (180°C) pre-
aquecido por 25 minutos. Retire 
do forno, corte os filés de salmão 
em lascas e reserve. Prepare o 

molho branco. Em uma pane-
la média, aqueça a manteiga ou 
margarina e doure com a farinha 
de trigo Junte o leite aos pou-
cos, mexendo sempre para não 
empelotar. Acerte o sal e tempe-
re com pimenta-do-reino e noz 
moscada. Retire do fogo e reser-
ve. Monte a Lasanha Direto ao 
Forno em um refratário grande 
e fundo. Divida as tiras de lasa-
nha em 4 partes, o molho bran-
co em 5 e as fatias de mussare-
la e as lascas de salmão em 2. 
Alterne as camadas de molho e 
massa da seguinte forma: molho 
branco, fatias de mussarela, tiras 

de lasanha, molho branco, lascas 
de salmão, tiras de lasanha, mo-
lho branco, fatias de mussarela, 
tiras de lasanha, molho branco, 
lascas de salmão, tiras de lasa-
nha, molho branco e finalmente 
queijo parmesão. Cubra com pa-
pel-alumínio e leve ao forno mé-
dio (200°C) por 50 minutos. Para 
dourar a superfície, retire o papel
-alumínio 10 minutos antes de fi-
nalizar o tempo.

Rendimento: 15 porções.

Tempo de preparo: 1 hora e 
50 minutos.
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Reze os Salmos 37, 38, 40 e 113
Rezar os salmos 37, 38, 40 e 113 durante 3 
dias seguidos. Fazer 1 pedido impossível, 
mandar publicar no 3º dia. Verás o que acon-
tece no 4º dia, mesmo não acreditando.

O.L.

Teatro Alfredo Mesquita apresenta 
“Inferno - Um Interlúdio Expressionista”

Grupo formado pela antiga 
Oficina Cultural Jacob Schick 
(localizada em um casarão na 
Rua Florinéia - Santana), a Cia. 
Triptal completa 30 anos em 
31/3 e volta às suas origens na 
Zona Norte, levando o espetácu-
lo Inferno aos palcos do Teatro 
Alfredo Mesquita.

O espetáculo Inferno - Um 
Interlídio Expressionista tem 
indicação ao Prêmio Shell de 
Tea tro de melhor direção para, 
além de três indica ções no Prê-
mio Applauso Brasil (Melhor 
Arquitetura Cê nica, Melhor Ator 
e Melhor Espetáculo de Grupo) e 
ganhador de Melhor Estréia de 
2019 pelo voto popular do Guia 
da Folha de São Paulo. Inferno 
- Um Interlúdio Expressionista 

volta em cartaz de 21/3 a 12/4 no 
Teatro Alfredo Mesquita, Ave-
nida Santos Dumont, 1.770. As 

sessões acontecem aos sábados às 
21 horas e domingos às 19 horas. 
Informações: (11) 2221-3657.

Foto: Alexandre Inserra

Cena de Inferno - Um Interlúdio Expressionista

Trecho Norte do Rodoanel terá obras 
retomadas no segundo semestre

O Trecho Norte é uma rodo-
via “Classe Zero”, com quatro 
faixas de rolagem por sentido en-
tre o Rodoanel Oeste e a Rodovia 
Fernão Dias. O segmento entre a 
Fernão Dias e a Via Dutra, terá 
três faixas de rolagem de 3,6 m 
de largura em cada pista. A ro-
dovia ainda é provida de cantei-
ro central com 11m de largura.

A obra será retomada em 
outubro de 2020, o Rodoanel 
Trecho-Norte tem 44 Km de ex-
tensão, 66 Viadutos, 44 pontes, 
7 túneis e velocidade será entre 
100 - 120 km/h.

Percentagem de obras já 
executadas:

O Lote 1 está com 74% das 
obras já executadas;

O Lote 2 está 91% de obras 
já executadas;

O Lote 3 está 80% já 
executadas;

O Lote 4 está com 94 % das 
obras já executadas;

O Lote 5 está com 97% já 
executadas;

O Lote 6 está com 72 % das 
obras já executadas.

Após o reinício das obras os 

lotes podem ser entregues entre 
12 e 24 meses:

O Lote 1 e 3 - 24 meses; 

Os Lotes 2, 4, 5 e 6 podem 
ser entregues em até 12 meses, 
após o reinício das obras.

A segunda parte do lote 6 
que dá acesso ao Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, pode 
ser entregue em 2022. Os re-
cursos financeiros serão reti-
rados do Tesouro do Estado e 
Financiamento Privado.

Curso aborda o Marketing 
como apoio ao Jornalismo

Como o Jornalismo pode se 
beneficiar do Marketing para 
seguir as tendências sugeri-
das pelas novas tecnologias de 
informação e comunicação? O 
Marketing Digital é importan-
te para a atividade jornalística? 

O Marketing está cada vez 
mais presente no dia a dia das 
pessoas e o Jornalismo não fica 
de fora desse contexto. Com as 
novas tecnologias de informação 
e comunicação, a atividade jor-
nalística mantém uma relação 
muito próxima com o Marketing, 
muitas vezes tendo- o como base 
para suas estratégias de apura-
ção e de publicação de notícias. 

A qualquer tempo, mas prin-
cipalmente em ano eleitoral, es-
sas tecnologias podem - e devem 
- ser utilizadas por jornalistas na 
elaboração e também análise de 
campanhas. Contudo, esse tipo 
de ação só surte o efeito deseja-
do quando é desenvolvido da for-
ma correta, com transparência, 
competência e responsabilidade. 

É nessa perspectiva que sur-
ge o curso Marketing Digital 
para Campanhas, oferecido em 
parceria entre o Centro de Es-
tudos Barão de Itararé e o pro-
grama De Olho na Rede. As au-
las são presenciais e acontecem 
nos dias 14 e 21 de março, das 

9 às 16 horas, na sede do Barão, 
Rua Rego Freitas, 454, 8º andar. 
Santa Cecília, São Paulo.

Essa formação contempla, 
além da segmentação do Mar-
keting, Planejamento, Estra-
tégias Digitais, Plataformas 
e Ferramentas e Ações (SEO, 
links patrocinados, entre ou-
tras) para se desenvolver cam-
panhas bem sucedidas, já que 
estamos em ano de eleições mu-
nicipais. O curso é ministrado 
pelas professoras Ivone Rocha 
e Naia Veneranda. Para mais 
informações e inscrições, basta 
acessar o link: sympla.com.br/
deolhonarede

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso 
recebe Exposição Dom Paulo Evaristo Arns
O Centro Cultural da Juven-

tude Ruth Cardoso sedia até 
o próximo dia 26 de abril, a 
Exposição Paulo Evaristo Arns, 
com entrada franca. A exposi-
ção é uma realização da Mirar 
Lejos em parceria com a Cáritas 
Brasileira Regional São Paulo, 
com curadoria e coordenação-
geral das jornalistas e biógrafas 
de Dom Paulo, Evanize Sydow e 
Marilda Ferri. 

Concebida com o foco no pú-
blico jovem e estudantes, in-
cluindo monitores para rece-
ber as escolas, a exposição conta 
com elementos interativos, lú-
dicos, multimídia e tecnologia 
sensorial, dispostos em vários 
ambientes do CCJ, somando 
cerca de 1.200 metros de espa-
ço expositivo. A Mostra propõe 
um passeio pela trajetória do 
cardeal por meio de seis eixos 
temáticos, destacando assun-
tos como: Democracia, Política, 
Sociedade, Legado Intelectual, 
Igreja e Co municação. Por es-
ses eixos são enfocados temas 
como: Dom Paulo e o povo da 
rua; a contribuição para a justi-
ça social e os direitos humanos; 
sua importância para os perse-
guidos políticos brasileiros e do 
Cone Sul; Dom Paulo e os ope-
rários; o papel da mulher na 
Igreja e na sociedade; seu lega-
do para os movimentos sociais, 
entre outros.

Na entrada, um painel de 
LED interativo de 9 metros de 
comprimento por 2,50 metros 
de altura, com a possibilidade 
do visitante: explorar, intera-
gir e manusear os assuntos ali 
dispostos. Num outro ambiente, 
dois totens gigantes convidam o 
público a responder perguntas e 
questões sobre a Democracia e 
os Direitos Humanos por meio 
de um divertido Quizz. Também 
os Direitos Humanos, tema cen-
tral na trajetória de Dom Paulo, 
é lembrado num grande jogo 
de amarelinha, onde o visitan-
te percorre os destaques des-
se assunto se divertindo. Na 

reprodução de um minicampo 
do Corinthians, os visitantes 
são convidados a formar dois ti-
mes para responder a um núme-
ro específico de perguntas e dis-
putarem entre si, para ver quem 
acerta mais pontos. Nessa insta-
lação, a relevância da trajetória 
de Dom Paulo e a “Democracia 
Corintiana”. 

Numa grande área expo-
sitiva do térreo, é retratado o 
período do Regime Militar e 
a atuação de Dom Paulo con-
tra os desmandos ocorridos. 
Numa reprodução do Deops 
(Departamento Estadual de 
Ordem Política e Social de São 
Paulo), um dos centros de tor-
tura na capital paulista, o pú-
blico é convidado a participar 
da peça interativa Memórias e 
Resistência, com texto de Tin 
Urbinatti e Izaías Almada, que 
também dirige a peça. Tendo no 
elenco Ana Clara Fisher, Cléo 
Moraes, Gerson Almoster e Tin 
Urbinatti, o público é convidado 
a voltar aos anos 1960/70, sendo 
conduzido de cela em cela, como 
presos políticos da época. As 
apresentações são de quarta a 
sábado, às 14 e 15h30. No mes-
mo espaço há ainda uma versão 
gigante do livro Brasil: Nunca 
Mais, além de um grande vale 
remontando à vala clandesti-
na do cemitério de Perus, onde 

foram encontradas mais de mil 
ossadas humanas, muitas delas 
de presos políticos desapareci-
dos, que são lembrados com um 
memorial.

O público pode observar 
uma linha do tempo com temas 
como: os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Hu ma-
nos. Em vídeo, os 30 artigos da 
De claração são lidos por 30 pes-
soas de origens diferentes, en-
tre elas: refugiados, moradores 
de rua e artistas, como Criolo, 
Martinho da Vila e Paulinho da 
Viola.

A curadoria e coordena-
ção-geral da exposição são 
de Evanize Sydow e Marilda 
Ferri, que são também bió-
grafas do arcebispo com o li-
vro Dom Paulo Evaristo Arns 
- um homem amado e persegui-
do. O evento conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania 
de São Paulo e da Secretaria 
Municipal de Cultura de São 
Paulo. 

O Centro Cultural da Ju-
ventude Ruth Cardoso fica na 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 
3641, Vila Nova Cachoeirinha. 
Tel. (11) 3343-8999. O agen-
damento com escolas deve ser 
feito com Sérgio Fogaça - ser-
giompb@uol.com.br - Tels. (11) 
3675-1929 / 98398-3887.
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CCJ apresenta exposição interativa sobre Dom Paulo Evaristo Arns


