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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.

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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Corpo e Alma
O Mirante da Luz e Paz a 

criatura absorve observando 
a vida pelo ângulo do bem, do 
bom viver; assim são as imana-
ções da humanidade.

O resto é captar energia po-
sitiva, deslanchar nessa onda 
que o bom surfista ultrapassa 
com categoria.

Isto se atribui a todos cujo 
estado acusa sofrimento e bai-
xo astral lembrando que: Deus 
se manifesta a nós quando nos-
sa mente se liberta do apego. 

Esta corrida à libertação, 
nada mais é do que sair do ma-
terialismo, encontrando-se com 
a Espiritualidade que conduz 
vós outros noutra dimensão, 
para suportar as mazelas do 
mundo que aí estão numa polui-
ção tremenda.

O que sentis muitas vezes 
é o reflexo dessa onda negativa 
que se esparrama na pátria do 
evangelho, que é o coração do 
mundo.

Bom dia portanto, senho-
res da natureza, espíritos ilu-
minados, vós que sois o refletor 
do universo atual, onde se vê 
de tudo à espera de um milênio 
abençoado.

Mãos à obra artistas do te-
clado, vamos compor um tre-
cho sonoro como fundo musical 
de harmonia e entendimento, 
tal qual a “Matinata” de Leon 
Cavalo, mais outra espécie vin-
da de um mortal que possa tra-
zer-vos o embalo necessário 
para o corpo e alma. Assim for-
talecidos, vós que estais nesse 
vale de esperança, com traça-
dos da Terra, onde viveis. Com 
os olhos no céu, esse esplendor 
que guarda todos que partiram 
para lá.

Orando sempre, orando por 
dias melhores, entendendo que 
fazeis o que podeis, nem sem-
pre o que quereis. Atmosfera 
num ritmo tropical - não sendo 
o Trópico de Capricórnio, deixa 

no espaço a esfinge da Estátua 
da Liberdade cuja auréola ful-
gura num Sol causando calor 
humano.

Ainda restam valores nesta 
querida Terra de Santa Cruz, 
razão porque o caminho é de 
luz.

Se erros existem é natural 
do ser humano; aí está o ditado 
próprio para o momento exato 
de agora: errar é humano, per-
doar é divino. É propensão do 
bem, ao sistema de refúgio ao 
pecador quando chega a medi-
tação enchendo de brios, dan-
do prova de que o amor existe 
na sua fórmula indispensável de 
paz nessa aleluia do Senhor.

O vosso pedido seja feito; 
Deus vos ouvirá cedo ou tarde 
mas, dentro das limitações do 
vosso resgate e merecimento. 
A alma canta, o corpo sofre e a 
vida continua.

IRMÃ LÚCIA

Instituição financeira lança podcasts 
com análises econômicas sobre o impacto 
do coronavírus na economia brasileira
O Sicredi, instituição pio-

neira do cooperativismo de cré-
dito no país, lançou um espaço 
exclusivo para podcasts sobre 
o atual cenário econômico. O 
conteúdo “Análise do Dia - Um 
Podcast do Sicredi” é comanda-
do pelo economista-chefe da ins-
tituição, Pedro Ramos, e aborda 
diariamente os reflexos da cri-
se gerada pelo coronavírus na 
taxa cambial e no mercado fi-
nanceiro, além das medidas to-
madas para minimizar impac-
tos. Os podcasts são divulgados 
à noite, de segunda a sexta-fei-
ra, no site do Sicredi (www. 
sicredi.com.br/economia) e tam-
bém nas plataformas digitais 
Spotify, Deezer, Apple Podcasts 
e Google Podcasts.

Pelo site do Sicredi ain-
da é possível acessar a resenha 

financeira sobre como os merca-
dos globais reagem aos fatos do 

dia, a nota econômica semanal e 
o resumo econômico mensal.
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Podcast sobre o impacto do coronavírus na economia brasileira

Operação Batalhão Acadêmico da Academia 
de Polícia Militar do Barro Branco

Nesta sexta-feira, 3 de abril, 
das 13 às 18 horas, a Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco 
realizará mais uma edição da 
Operação Batalhão Acadêmico 
(OBA), na Avenida Cantareira, 
Avenida Água Fria, e também, 
na Avenida En genheiro Caetano 
Alves e suas adjacências, na Zona 
Norte de São Paulo.

O efetivo será composto por 
102 (cento e dois) Alunos Oficiais 

do 2º ano do Curso de Formação 
de Oficiais (CFO), distribuídos 
em diversas funções do serviço 
policial, desde o nível operacional 
até o nível gerencial. Serão em-
pregadas 16 (dezesseis) viaturas, 
18 (dezoito) grupamentos de poli-
ciamento ostensivo a pé, além do 
apoio de duas bases comunitárias 
móveis. 

O conjunto de todos esses 
recursos humanos e materiais 

distribuídos de forma ostensiva e 
organizada fortalece a ação pre-
ventiva da PMESP, reduz índices 
criminais, aumenta a sensação 
de segurança dos moradores lo-
cais e, também auxilia a popula-
ção no fortalecimento de medidas 
preventivas contra a pandemia 
causada pelo covid-19, observan-
do o Decreto 64.881/20 e ICC nº 
268, ou seja: uma Operação, vá-
rios benefícios.
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Academia de Polícia Militar do Barro Branco realizará mais uma edição da Operação Batalhão Acadêmico

Governo de São Paulo anunciou mais 
R$ 97 milhões em doações de empresas

Na última segunda-feira 
(30), o governador João Doria 
anunciou a arrecadação de R$ 
97 milhões em dinheiro, equi-
pamentos e materiais para in-
tensificar o enfrentamento ao 
coronavírus em São Paulo. A 
arrecadação foi feita pela se-
gunda semana seguida com 
uma rede de dirigentes e líde-
res empresariais e já soma R$ 
195 milhões.

Doria participou de uma 
reunião por teleconferência 
com 232 representantes de em-
presas. As doações foram feitas 
em espécie e também em res-
piradores para uso em leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), máscaras, equipa-
mentos de proteção individual, 
alimentos não perecíveis e pro-
dutos de higiene.

O material será destina-
do prioritariamente a profis-
sionais de saúde e segurança e 
moradores de áreas carentes da 
Grande São Paulo. A frente res-
ponsável pelo recebimento de 
doações foi criada pelo Comitê 
Executivo do Governo covid-19. 
A comissão que cuida dessa 

finalidade está estruturada pelo 
Edital de chamamento público 
nº 01/2019, processo SPDOC nº 
301699/2019, prorrogado até se-
tembro deste ano.

O Fundo Social de São Paulo 
concentra o recebimento de doa-
ções em dinheiro. As transferên-
cias podem ser feitas via Banco 
do Brasil, agência nº 1897-X, 

conta corrente nº 19.490-5, 
CNPJ/MF nº 44.111.698/ 0001-
9 ou por boleto bancário. Para 
mais informações sobre como 
doar, acesse o hotsite do coro-
navírus (www.saopaulo.sp.gov.
br/coronavirus). Em caso de 
dúvidas ou mais informações, 
entre em contato pelo e-mail  
doacaodebens@sp.gov.br.
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Arrecadação em dinheiro, equipamentos e materiais 
para intensificar o combate ao coronavírus em São Paulo

A INCRÍVEL E FASCINAN-
TE HISTÓRIA DO CAPI TÃO 
MOURO, de Georges Bour-
doukan, (Editora Casa Amarela) 

O autor narra a saga do muçul-
mano Saifudin, construtor das 
fortificações do Quilombo dos 
Palmares, e de seu amigo, o ju-
deu Ben Suleiman. Fala tam-
bém do senhor de engenho 
Epa minondas Conde e de seu 
amor pelo escravo Gaspar, de 
Zumbi e de uma de suas mulhe-
res, a branca Maria Paim, ten-
do como cenário a Capitania de 
Pernambuco, a Inquisição, a re-
volta dos escravos e a epidemia 
do mal-de-bicho. Transcrevem-
se diários de bordo dos navios 
negreiros e explica-se o signifi-
cado da letra F e da cruz, gra-
vadas com ferro em brasa na 
testa e no peito dos escravos. 
Centrando a narrativa no perso-
nagem Saifundin - que juntou-
se a Zumbi e teve participação 
na destruição do Quilombo dos 
Palmares - o autor traz à tona a 
mentalidade e o ambiente pre-
dominantes no país à época.

Cuidados que devem ser tomados 
contra a dengue
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Além de nos preocuparmos 
com o covid-19, temos que nos 
preocupar também com a den-
gue. Vamos aproveitar que esta-
mos de quarentena e cuidarmos 
do nosso jardim, quintal e qual-
quer coisa que possa transmitir 
a dengue. A dengue é uma doen-
ça febril grave, causada por um 
arbovírus. Arbovírus são vírus 
transmitidos por picadas de in-
setos, especialmente os mosqui-
tos. Existem quatro tipos de ví-
rus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 
4). Cada pessoa pode ter os 4 so-
rotipos da doença, mas a infec-
ção por um sorotipo gera imuni-
dade permanente para ele.

A dengue é transmitida 
pela picada do mosquito aedes 
aegypti. Após picar uma pes-
soa infectada com um dos qua-
tro sorotipos do vírus, a fêmea 
pode transmitir o vírus para 

outras pessoas. Há registro de 
transmissão por transfusão 
sanguínea. A dengue, na maio-
ria dos casos, tem cura espon-
tânea depois de 10 dias.

A melhor forma de preven-
ção da dengue é evitar a pro-
liferação do mosquito aedes 
aegypti, eliminando água arma-
zenada que pode se tornar pos-
síveis criadouros, como: pratos 
com  vasos de plantas, latões 
contendo  água, pneus, garra-
fas plásticas, piscinas sem uso 
e sem manutenção, e até mes-
mo  recipientes pequenos, como 
tampas de garrafas.

Os principais sintomas da 
dengue são:

•Febre alta > 38.5°C;
•Dores musculares intensas;
•Dor ao movimentar os olhos;
•Mal estar;

•Falta de apetite;
•Dor de cabeça;
•Manchas vermelhas no corpo.

No entanto, a infecção por 
dengue pode ser assintomáti-
ca (sem sintomas), leve ou gra-
ve. Neste último caso pode levar 
até a morte.

São sinais de alarme da den-
gue os seguintes sintomas:

•Dor abdominal intensa e con-
tínua, ou dor à palpação do 
abdome;
•Vômitos persistentes;
•Acumulação de líquidos (asci-
tes, derrame pleural, derrame 
pericárdico);
•Sangramento de mucosa ou 
outra hemorragia;
•Aumento progressivo do 
hematócrito;
•Queda abrupta das plaquetas.

Cuidados para se proteger contra a dengue


