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Detran e Poupatempo entregam
Confira a programação da Convenção Secovi 2020
documentos via drive thru e Correio
Documentos do Detran-SP,
como o Certificado de Registro
de Veículos (CRV), o antigo DUT,
podem ser entregues via drive
thru nos postos de atendimento.
A medida, anunciada pelo Go
verno do Estado, faz parte das
ações de enfrentamento à pan
demia da covid-19.
Com o objetivo de evitar
aglomerações, o atendimento
ocorre com agendamento prévio
de data e horário pelo Sistema de
Gerenciamento dos Serviços de
Cadastro de Registro de Veículos
(e-CRVsp), respeitando protoco
los de segurança e distanciamen
to social. De forma ágil e com
conforto, o motorista não preci
sa sair do veículo para entregar
e retirar a documentação.
“A utilização do sistema dri
ve thru é um passo importante
para a retomada gradual das ati
vidades presenciais tão esperadas
pelos cidadãos. Com a entrega
desses documentos, esperamos
suprir as necessidades daqueles
que têm urgência para resolver
questões imediatas. Mesmo com
a pandemia, ampliamos as opções
digitais, no site e aplicativo do
Detran.SP e Poupatempo, para
realização dos principais servi
ços públicos do Estado”, explica
Ernesto Mascellani Neto, dire
tor-presidente do Departamento
Esta
dual de Trãnsito de São
Paulo (Detran-SP).
Por conta da suspensão tem
porária do atendimento presen
cial nas unidades do Detran.SP e
do Poupatempo, cerca de 320 mil
CRVs emitidos antes da pande
mia aguardavam para serem reti
rados. Até o momento, na primei
ra etapa da ação, 120 mil deles já
foram entregues nas 143 unida
des com agendamento ativo.
Devido ao êxito da ação, o
Detran.SP ampliou a área de
abrangência, permitindo o agen
damento pelos despachantes, bem
como todas as demais ações pelo
serviço de entregas (drive thru),
para todo o Estado, inclusive nos
municípios que estão na Fase 1 Vermelha do Plano São Paulo.
Por se tratar de um volume

menor e com necessidade de
atendimento individualizado, a
entrega do CRV para pessoas fí
sicas (particulares) teve inicio
na última quinta-feira (16/7).
Entrega de CRV
para pessoas físicas
A partir de quinta-feira
(16/7), o Detran. SP passa a en
tregar pelo sistema drive thru,
os Certificados de Registro de
Veículos (CRVs), aos motoris
tas que precisam do documento
com urgência. Serão priorizados
os casos de conclusão de ven
das ou necessidade em virtude
de inventário. Posteriormente,
a ação será estendida para aten
dimento a toda a população. A
medida é válida para unidades
do Detran.SP em todo Estado.
A solicitação por pessoas fí
sicas (particulares) deverá ser
feita pelos portais do Detran.
SP (www.detran.sp.gov.br) e do
Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br), por meio de um canal
exclusivo para cadastro dos pedi
dos. Equipes dos órgãos irão ana
lisar as demandas, em caráter de
urgência, e entrar em contato
para realizar o agendamento.
Entrega de CNH e RG via
Correios pelo Poupatempo
Nesta segunda-feira (20/7),
o Poupatempo começa a entre
ga gradual de documentos (RG
e CNH), emitidos antes do início
da quarentena no Estado, pelos
Correios. A medida é válida para
todas as unidades do progra
ma e as postagens serão feitas
de acordo com a data de aten
dimento nos postos, de acor
do com cronograma estabeleci
do. Os primeiros a receberem as
postagens são os cidadãos aten
didos em março para solicita
ção de RG. Na semana seguinte,
a entrega será de CNHs emiti
das entre janeiro e março. Em
outra etapa, o Poupatempo con
templará pedidos de Carteiras
de Identidade em atendimento
nos meses de janeiro e fevereiro.

A entrega será feita nos ende
reços de cadastros e não haverá
cobrança aos cidadãos pelo rece
bimento do documento em casa.
Caso o cidadão não receba a cor
respondência em até três sema
nas, ele deve entrar em contato
através dos canais de atendimen
to ao cidadão, o Fale Conosco,
no portal do Poupatempo ou o
Fale com o Detran.SP, no site do
órgão.
No caso de Carteira de Iden
tidade pronta, já emitida, a equipe
do Poupatempo avalia os pedidos
recebidos e entra em contato com
os cidadãos agendando dia e ho
rário para retirada do documen
to na unidade onde o serviço foi
solicitado. Já as emissões de docu
mentos novos são direcionadas ao
Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt (IIRGD), ór
gão da Polícia Civil para as pro
vidências cabíveis. Por meio dos
serviços online, o Detran.SP e o
Poupatempo ampliaram as op
ções digitais e mantiveram os
atendimentos à população.

Estão abertas as inscrições
para a Convenção Secovi 2020.
Neste ano, o evento será 100%
on-line, contando com uma pla
taforma interativa entre parti
cipantes e palestrantes.
“Trazer o evento para o
mundo digital será ótima opor
tunidade para potencializar o
networking virtual, qualifica
do entre profissionais e empre
sários de todo o Brasil”, desta
ca Basilio Jafet, presidente do
Secovi-SP.
A iniciativa ocorre dias 24,
25 e 26 de agosto, com temas de
relevância para a indústria imo
biliária, sobretudo neste novo
momento.
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Drive thru - CNHs para CFCs
Em continuidade ao crono
grama de entrega de documen
tos, o Detran.SP inicia nesta ter
ça-feira (22)as entregas via drive
thru, para solicitações realiza
das pelos Centros de Formação
de Condutores (CFCs), median
te agendamento prévio. Cerca de
10 mil CNHs emitidas por essa
categoria estão prontas para se
rem entregues.
Para retirar as CNHs nas
unidades, os CFCs deverão
agendar data e horário pelo por
tal do Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) ou do Poupatempo
(www.poupatempo.sp.gov.br).
Após realizar a solicitação, é só
comparecer ao local escolhido
com o malote e a documentação
requerida.
É importante lembrar que to
dos os motoristas podem baixar
a CNH digital, que tem a mes
ma validade do documento im
presso, pelo aplicativo Carteira
Digital de Trânsito (CDT).

“Sonhe Alto” é a nova propos
ta do rapper HUNGRIA para
sua LIVE. Um menino que saiu
dos bastidores da vida para um
protagonismo artístico. Esta é a
mensagem que Hungria, o gran
de nome do Rapper Brasileiro,
traz para sua nova live. Depois
de executar duas lives históricas
no quintal da sua casa, Hungria
apresenta sua terceira live show
na próxima sexta-feira (17),
agora em um local surpresa. A
transmissão acontecerá em seu
canal oficial do Youtube, às 19
horas.

Saiba como economizar gás de cozinha
durante período de isolamento
Desde o anúncio da chega
da da pandemia do novo coro
navírus (covid-19) no Brasil,
o Governo, empresas públicas
e privadas anunciam medidas
para estimular a população a
ficar em casa, privando-se do
contato social, uma medida de
extrema importância para re
duzir a velocidade do contágio
e os impactos em nosso sistema
de Saúde.
Com o aumento do tem
po em casa, podem surgir au
mentos nos gastos básicos,
como: energia elétrica, água
e gás. Este último que já pre
ocupa bastante os consumido
res, uma vez que tem sofrido
altas variações nos preços nos
últimos meses. A última eleva
ção do valor, aconteceu no final
de dezembro, com o acréscimo
de cerca de 5% anunciado pela
Petrobrás.
Nessa hora, várias práticas
passadas de geração em gera
ção, podem ajudar na redução
do consumo, mas a mais eficien
te delas é, sem dúvida, a pes
quisa de preços. Levantamento
realizado através do aplicativo
Chama, ferramenta que conec
ta revendas de botijão a consu
midores, mostram que os pre
ços em Porto Alegre variam
entre R$ 63,29 a R$ 80 - oscila
ção de 26.40%. Ainda na região
Sul do país, em Curitiba, os va
lores vão de R$ 65,57 e R$ 80,33
- diferença de 22,50%. Em Belo
Horizonte, capital mineira, os
preços começam em R$ 65,84
e alcançam R$83 - variação de
26,06%. Já na capital paulista,
é onde se encontram as maiores
variações de valores e também
os preços mais baixos e eleva
dos do país: de R$62,16 a RS 95
- diferença de 52%.
O Chama é uma ferramen
ta que ajuda o consumidor a
pesquisar preços e efetuar a

compra de maneira fácil e rápi
da. Em sua rede, mais de 2.000
revendedores de gás publicam
suas ofertas, e o consumidor
pode escolher com base na mar
ca, preço e tempo de entrega.
Todos os revendedores dispo
níveis no aplicativo, são auto
rizados pela Agência Nacional
de Petróleo e, por isso seguem
as mais rígidas normas de qua
lidade e segurança. Este fato dá
ao consumidor a garantia de es
tar comprando um produto em
perfeito estado, outro fator que
impacta na economia do gás.
Economizando na
hora de cozinhar
Durante o isolamento,
adultos e crianças ficarão o
tempo todo em casa, aumen
tando assim, a frequência das
refeições. Mesmo assim, é pos
sível fazer com que o botijão de
13kg dure mais. Confira algu
mas dicas produzidas por espe
cialistas do aplicativo Chama,
para economizar no uso do bo
tijão de gás:
1- Pré-aqueça o forno pelo tem
po necessário: alguns alimen
tos, como assados, requerem o
pré-aquecimento do forno, mas
não é preciso fazer isso por um
longo período. Geralmente 10
minutos antes a 200°C, fará
com que a temperatura fique
média e ideal para boa parte
dos alimentos.
2- Use panelas proporcionais à
boca do fogão: o uso da pane
la deve ser equivalente ao ta
manho da boca do fogão, ou há
desperdício de gás, pois parte
do calor gerado acaba passando
para o ar, e não para a panela.
3- Use o vapor: enquanto co
zinha outros alimentos, é
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Os custos com gás, podem comprometer ainda
mais o orçamento das famílias nesse momento

possível utilizar o vapor do pre
paro colocando um escorredor
metálico sobre a panela, para
cozinhar legumes.
4- Use a tampa da panela: pre
paro de pratos como macarrão,
por exemplo, permite que o co
zimento seja feito com o fogo
desligado ao usar a tampa. Para
isso, basta deixar a água ferver,
adicionar a massa, desligar o
fogo e tampar.
5- Forno fechado e cheio: abrir
e fechar a porta do forno mui
tas vezes, é a receita para o des
perdício de gás. Tente observar
os alimentos utilizando a luz
interna e, sempre que possível,
asse mais de um alimento ao
mesmo tempo.
6- Evite colocar o fogão per
to de lugares que corre muito
vento, como: janelas, portas,
ventiladores para que assim as
chamas não apaguem e o gás
escape.
7- Corte em pedaços menores:
alimentos cortados em partes
pequenas cozinham mais rápi
do, fazendo com que o gás seja
menos utilizado.
8- Atenção aos sinais de que o
gás está acabando: quando o
botijão está no fim, as chamas
ficam com as pontas averme
lhadas, o que demonstra que a
combustão não está sendo efi
caz e, que a pouca quantidade
de GLP “queima” com dificul
dade em reação com o oxigênio.
9- Uma grande aliada na eco
nomia de tempo é a panela de
pressão, que, além disso, reduz
os gastos com gás. A pressão
faz até os alimentos mais difí
ceis cozinharem com mais faci
lidade, sem que eles precisem
ficar por tempo prolongado na
panela.
10- Se acabar o gás, baixe o apli
cativo Chama, no qual os usuá
rios podem fazer pesquisa de
preço para escolher o revende
dor mais barato e têm acesso às
várias facilidades, como fazer o
pagamento pela ferramenta, ou
no momento da entrega em di
nheiro, cartão, ou débito e tem
po de entrega. Também é pos
sível escolher o revendedor, ou
marca preferidos e ainda ver
rios
avaliação de outros usuá
que já compraram naquela uni
dade. Acompanhar a entrega
em tempo real é outra das van
tagens do aplicativo.

Nesta sexta-feira (17), o
Música na Band traz um show
ao vivo de CHITÃOZINHO
e
XORORÓ
direto
de
Campinas, no interior de São
Paulo, a partir das 22h30. A
apresentação, que marca os

Dentre os palestrantes con
firmados, destacam-se:
Luiz Carlos Trabuco, pre
sidente do Conselho de Ad
mi
nistração do Bradesco, em painel
sobre perspectivas econômicas.
Renato Meirelles, presidente
do Instituto Locomotiva, abor
dando as mudanças de compor
tamento do consumidor.
Daniel Cherman, diretor
geral da Tishman Speyer do
Brasil, em painel sobre o futuro
das lajes corporativas.
Meyer Nigri (Tecnisa), Ubi
rajara Freitas (Tegra) e Jorge
Cury Neto (Trisul), para dis
cutir novos modelos de negó
cio, mudanças nas tipologias dos

imóveis e reações do mercado à
crise.
Rodrigo Garcia, vice-governa
dor do Estado de São Paulo, em
painel sobre o desenvolvimento
econômico do interior paulista.
Realização conjunta do
Secovi-SP (Sindicato da Habi
tação) e da Fiabci-Brasil em
2020, a Convenção Secovi faz
parte da Semana Imobiliária,
que congrega tradicionalmen
te a solenidade de entrega do
Prêmio Master Imobiliário.
Inscrições:
https://secovi.
us18.list-manage.com/tra
ck/click?u=b455ad695f
4c6a4f4d711ea4a&id=
4875480ca0&e=b68066a1ba

50 anos de carreira da dupla,
contará com um repertório re
cheado de grandes sucessos
para todos os tipos de cora
ções: os rebeldes, os quebra
dos e os corações sertanejos.
A apresentação é de Larissa
Erthal e Marcelo Café. O pú
blico também pode acompa
nhar a transmissão em tempo
real pela Band FM.

MARIA CECÍLIA e RODOL
FO convocam Marcos & Belutti,
Gustavo Mioto, Felipe Araújo e
Thaeme e Tiago para registro
intimista no sertanejo univer
sitário gravado na residência
dos anfitriões, que fica no inte
rior de São Paulo. O resultado
dessas parcerias vai ao ar nes
te sábado (18), às 22h30, no ca
nal de TV por assinatura Music
Box Brazil. O pontapé da gra
vação ao cair da noite, rodeada
pela natureza é um dos momen
tos mais aguardados. Thaeme
e Thiago dividem os vocais de
“Fica com Ela” com os amigos,
que logo se juntam a Fred Liel
para “É Você”. Maria Cecília e
Rodolfo participaram do primei
ro DVD do cantor e compositor
filmado no estado de origem
do mato-grossense em 2011.
Canal de TV: Music Box Brazil
- Reprises: 19/7, às 10h30;
23/7, às 12h; e 24/7, às 23h59 Classificação indicativa: livre.

Se existe um artista que mostrou
que não iria ficar parado, espe
rando as coisas acontecerem du
rante a quarentena, esse artista
é VITÃO. Participando de sete
canções lançadas somente no pe
ríodo de isolamento social, duas
sendo singles próprios, o cantor,
agora, anuncia tour pelos DriveIns do País. Os shows especiais,
elaborados, exclusivamente para
este formato, terão início no sá
bado, 18 de julho, às 17h30, na ca
pital paulista, no estacionamen
to do Parque Burle Marx. Depois,
Vitão segue para o sul do País
com mais quatro shows e retorna
para o estado de São Paulo para
mais dois shows. A apresentação
quase completamente autoral,
traz seus sucessos como: “Um
Pouco de Você” e “Complicado”,
parceria com Anitta, do álbum
“Ouro”, além dos hits que apre
sentaram o cantor para seus fãs
como “Embraza”, “Caderninho”
e Café”. Os grandes lançamen
tos da quarentena também terão
um espaço especial com “Flores”
e “Mais que Bom” em destaque
e palhinhas das participações re
alizadas pelo cantor no período.
Local: Estacionamento Parque
Burle Max - Evento: Drive-IN
Stage link: https://driveinstage.
byinti.com/
e
https://www.
ticket360.com.br/evento/12474/
drive-in-stage-com-vitao

Realidade
Que sinuca de utilidade a
Lição que se aprende na longa
carreira terrestre; então o ho
mem faz da sua vida um céu, ou
um inferno.
Dele exclusivamente depen
de raciocinar, se é que tem uma
capacidade toda ela mediadeira,
quase derivando do Mediúnico,
o que todos são; só muda o nome
da coisa em si.
Se uns são carismáticos, ou
tros eclesiásticos, outros mais
fleugmáticos, os ilusionistas
que levam a voar o passado da
imaginação; assim pois, todos
têm um Espírito de proteção, o
titular da criatura, como diría
mos, um Espírito Santo, o Anjo
Guardião na corrente positi
va do Ser humano que transita
nesta Terra do Sem Fim.
Diríamos isso porque entra
e sai o ano, e a vida continua
apresentando suas alternativas
de acordo com as circunstâncias.
O Mestre ensina, o alu
no aprende, isso é chamado

Caminho horizontal; a frente
está dando sinais gradativos de
como proceder.
Se a Terra é fértil, se você
é ágil, se está a fim de captar
a Sabedoria de um Lama, va
mos agora aprontar as turbinas,
voar por esse céu afora.
Trombetar ao anunciar o
novo dia, aquele astral desejado
por todos, cada um em particu
lar. Tudo obteis quando a men
te sai para dar lugar ao Sol da
Vida, como diz na canção do em
balo, “O Sole mio”.
Aquele continente Ilumi
nado, outra Dimensão que o ho
mem tem a seu dispor, se parar
para refletir melhor a situação
atual e futura.
E você aí, querida ave de ar
ribação, diremos, como um som
celestial felicidades; porque en
controu um Carmelo, centro de
meditação não para seus proble
mas, no Repouso do Guerreiro,
nesses tempos que estão levan
do todos à pesquisa auxiliar do

Milênio no avanço natural da
humanidade.
Hoje você nasceu, amanhã
você cresceu e, com o tempo
pela frente Envelheceu, isto é,
adquiriu consistência Espiritual
chamada de Terceira Dimensão,
a tudo quanto surge com proble
mática expectativa.
O paraíso está ali do ou
tro lado do Oceano, naturaliza
do como águas que movem um
moinho. Tudo é um Sonho, a
fantasia existe no estado mate
rial onde se vê o homem de bra
ços com a Realidade. Se as cria
turas parassem um minuto só,
para pensar, ver em primeiro lu
gar Deus, a Potência Divina, a
vida seria bem melhor.
Todos vivem, enquanto uns
sobrevivem e, os que partiram
Vivos estão, aí mesmo ao vosso
lado, desfrutando dos momen
tos e situações apresentadas na
vossa Terra da Promissão.
IRMÃ LÚCIA

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

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E
NEM FICAR SEM DINHEIRO

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

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 pedir (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 relacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no último dia) depois mandar publicar.
D.M.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o
sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até
o mal que me tenham feito; a Vós que estais comigo
em todos os instantes eu quero humildemente agradecer, por tudo que sou, por tudo que tenho, e confirmar
uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar
de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou tentações
materiais, com a esperança de um dia merecer e poder
juntar-me a Vós e a todos meus irmãos, na perpétua
glória e paz. Amém. Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja). Publicar assim que receber a
graça. Agradeço por graça alcançada.
J.E.

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 desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas as minhas necessidades. Segundo
suas riquezas e em glória serei sempre grato
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha vida. Que isso
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes junto com Salmo 23 e Pai-Nosso.
D.R.M.

