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A Lição
Colorindo o espaço, aqui vamos 

nós dentro da sintonia de mais um 
caso de Amor desejando Paz:

Marido e mulher são “Duas 
metades da mesma Alma” que 
se conheceram e se casaram.

Certo? Ou será que para a 
maioria não funciona esse esque-
ma de acomodação a dois? Será?

Ainda se tem esperança de 
vir unidos por Deus o que o ho-
mem não pode separar; vai daí, 
orar é possível para proteção de 
todos aqueles que desejam ser 
felizes, na amizade, no carinho 
e na elevação Espiritualizadora.

Sim, porque requer cuida-
dos essa flor que é a Vida do ser 
humano ao assumir um encargo 
tão grandioso.

Amor que salva e levanta,
É a ordem que vos governa,
Na lide em favor de todos,
Teremos a vida eterna.

O caminho do progresso é 
cimentado com suor dos traba-
lhadores leais do Supremo Bem, 
que descobrem no próprio sacri-
fício e no heroísmo silencioso e 
anônimo a glória da libertação 
espiritual.

Na dor, aprende a lição. Não 
olvideis que a primeira escola da 
criança brilha no Lar.

Abre teu coração à influência 
de Cristo - o Divino escultor de 
nossa felicidade - a fim de que o 
menino encontre os recursos bá-
sicos para o serviço que o espera 

na edificação do Reino de Deus.
Deixa que o trabalho tanja 

as cordas celestes do teu senti-
mento, para que não falte a mú-
sica da harmonia nos perigosos 
trilhos da existência terrestre.

Não te esqueças de que tra-
zes nas mãos a chave da vida, 
porque a chave da vida é a gló-
ria de Deus.

Trabalha atendendo alegre
Aos planos de maior vulto,
Recorda que a paciência
É sempre um tesouro oculto.

Nosso passado é feito de mis-
térios incontáveis.

IRMÃ LÚCIA

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

Contate-nos: www.gazetazn.com.br

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

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. D.R.M.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

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 pe-
dir (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 rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  D.M.

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

Sete passos para manter o controle financeiro 
no retorno das atividades comerciais

Com a volta dos comércios 
durante o período de quaren-
tena, muitas pessoas que man-
tiveram o consumo reduzido 
durante a pandemia já fazem 
planos para voltar a usar o di-
nheiro com as compras. Porém, 
é necessário que nessa volta 
exista muito cuidado e plane-
jamento. Planejar, talvez seja 
uma das mais importantes do 
cotidiano. E nas contas, não é 
diferente, manter um planeja-
mento em alta principalmente 
no quesito financeiro, é um bem 
muito necessário. 

Segundo pesquisa realiza-
da pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parce-
ria com o Instituto FSB, em 
um grupo com 11 bens de con-
sumo, dois terão muita procu-
ra após o fim da pandemia, são 
eles roupas (34%) e calçados 
(31%). Como forma de preven-
ção para lidar com a volta dos 
comércios, João Figueira, Head 
de Operação da fintech Simplic, 
separou abaixo sete passos para 
manter o controle financei-
ro nessa e em outras situações. 
Confira:

1) Tenha metas em seu 
cotidiano 

Apesar dessa dica parecer 
um pouco óbvia, ela é extre-
mamente necessária. É preci-
so ter um objetivo, estabeleça 
uma meta, coloque  em práti-
ca como o ato de guardar uma 
quantia por mês, para determi-
nada ação, dessa forma você irá 
colocar isso como um passo im-
portante para alcançar o que 
deseja. 

2) Utilize ferramentas para 
entender o seu fluxo 

Neste quesito, conte com a 
ajuda de uma planilha, abaste-
ça  com as informações do quan-
to você entra, e com cada gasto. 
Diferente do que muitas pessoas 
pensam, as pequenas despesas 
podem se tornar um problema. 

Anote todos os gastos, desde a 
bala na padaria, até o abaste-
cimento do carro. Ter conheci-
mento de todos os seus gastos 
irão te ajudar com os planos. 

3) Não compre o que não 
precisa

Com a volta dos comércios, 
será que é mesmo necessário 
comprar tudo aquilo que você 
ficou sem, durante os meses de 
pandemia? Lembre-se sempre 
dessa pergunta, alguns bens são 
indispensáveis neste momento, 
fique atento às promoções e re-
flita se realmente vale a compra. 

4) Mantenha a opção do 
consumo em casa 

Apesar da abertura dos res-
taurantes, a opção do consumo 
em casa, ainda é a mais indicada. 
Mesmo com a grande variedade 
encontrada nos restaurantes e 
deliverys, você pode produzir 
sua receita favorita de forma 
mais econômica. Dessa forma o 
orçamento ganhará mais força 
e você não cairá na tentação de 
aumentar seu consumo.

5) Faça uma pesquisa de 
preços 

Muitas empresas estão 
aproveitando esse retorno para 
colocarem diversas promoções 

em evidência. Porém, muitos 
preços que brilham os olhos 
são os mesmos de cinco meses 
atrás. Portanto, antes de finali-
zar a compra utilize ferramen-
tas para pesquisar qual o me-
lhor preço de mercado. Muitas 
vezes é preciso fazer a com-
paração entre lojas físicas e 
virtuais. 

6) Não entre em dívida 
Apesar de tentador, as par-

celas de cartão de crédito não 
são boas alternativas para 
quem deseja economizar e man-
ter o orçamento positivo. Faça 
o exercício do consumo cons-
ciente e opte por opções em que 
você não precise passar meses 
pagando.

7) Lembre-se de pedir des-  
contos 

Muitas pessoas não se sen-
tem confortáveis em solicitar 
desconto, por outro lado algu-
mas acreditam que pechinchar 
é a arte do negócio. Muitos esta-
belecimentos já colocam o valor 
acima do mercado para alcan-
çar uma negociação razoável es-
perando que o cliente peça um 
desconto. Deixe de lado a vergo-
nha e cultive esse hábito, princi-
palmente na compra de artigos 
mais caros.
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É preciso ter cuidado e planejamento com o seu orçamento

Prefeitura de SP abre edital para adquirir 
alimentos da agricultura paulista

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Tra balho, publicou no Diário 
Oficial um edital para o cadas-
tramento de interessados em 
participar do Programa de 
Aqui sição de Alimentos, inicia-
tiva que compra produtos da 
agricultura urbana paulista 
des tinados para a população em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. O chamamento fica dispo-
nível até 21 de setembro.

A iniciativa prevê a aquisição 
de alimentos frescos, como: fru-
tas, legumes, verduras, grãos, 
raízes, tubérculos, condimentos 
e cereais da agricultura paulista, 
possibilitando a participação de 
profissionais e grupos de todo o 
estado. Podem se candidatar ao 
edital: fornecedores individuais, 
grupos formais, como cooperati-
vas e associações; e agricultores 
familiares.

A proposta deverá ser entre-
gue no Cresan Vila Maria, con-
tendo o formulário preenchido, 

documentos solicitados no edi-
tal, além dos produtos ofere-
cidos e valores indicados pelo 
agricultor. A candidatura deve 
ser realizada exclusivamente no 
formato presencial, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 

A Coordenadoria de Segu-
rança Alimentar e Nutricional, 
vinculada à Secretaria, desen-
volveu uma comissão de ava-
liação das propostas, o grupo é 
composto por agentes públicos 
e técnicos da área, que analisa-
rá critérios como: continuidade 
(que prioriza agricultores que 
já participaram do PAA); gru-
pos especiais; cooperação (for-
mato de organização dos agri-
cultores); gênero (priorizando 
mulhe res trabalhadoras rurais); 
produção agroecológica ou orgâ-
nica e agricultores familiares. 

Dúvidas e esclarecimentos

Na segunda-feira, 31 de 
agosto, às 14 horas, a equipe da 
Cosan fará uma reunião virtual 

para tirar dúvidas, prestar es-
clarecimentos e mostrar todo o 
passo a passo da candidatura do 
edital do Programa de Aquisição 
de Alimentos. A participação é 
aberta ao público, mediante ins-
crição prévia pelo link www.bit.
ly/reuniaopaa

Acesse o edital e faça o down-
load do arquivo no link: http://
bit.ly/aquisicaoalimentossp 

Serviço:
Edital - Cadastramento do Pro-
grama de aquisição de Ali mentos
Inscrições disponíveis até 21 de 
setembro
Local para a entrega da inscri-
ção: Cresan Vila Maria
Endereço: Rua Sobral Junior, 264
Horário de atendimento: segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Reunião virtual - tira dúvidas 
sobre o edital
Data: segunda-feira, 31 de agosto 
Horário: 14 às 15 horas
Inscrições: www.bit.ly/reuniaopaa 
Participação gratuita

“Peter Pan” e outros títulos são 
disponibilizados  em formatos acessíveis 

Com o objetivo de propor-
cionar o acesso de pessoas 
com deficiência ao mundo da 
Literatura, a Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SEDPcD), está dis-
ponibilizando em seu site 13 
obras literárias acessíveis no 
seu mais variado formato (li-
bras, legenda, áudio, imagem e 
leitura simples).

A ação da SEDPcD, em par-
ceria com o Centro de Tec-
nologia e Inovação (CTI) e a 
ONG Mais Diferenças, garan-
te o acesso de todas as pessoas 
aos livros acessíveis, que pos-
suem diversos recursos de aces-
sibilidade, como: narração e tex-
to em português, audiodescrição 
e animação das imagens, tradu-
ção e interpretação em Libras e 
leitura fácil - que traz adequa-
ções em relação à linguagem, 
conteúdo e forma para ampliar 
a compreensão.

A Secretária Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciên cia, Célia Leão, ressaltou a 
importância de uma iniciativa 
como esta. “É possível viajar por 

meio da leitura, conhecer um 
mundo novo, novas descober-
tas. Além de mais conhecimento 
e cultura, a boa leitura, dá asas 
à imaginação. Leitura é liberda-
de. Quando falamos em leitura 
acessível, garantimos que todos 
que queiram ler, leiam! Esse é 
mais um atendimento com res-
peito que o Governo de SP dis-
ponibiliza”, disse. 

As obras, que podem ser 
acessadas no site http://www.
pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/
livros-acessiveis/, contribuem 
com a equiparação de oportuni-
dades e o fortalecimento das po-
líticas, programas e projetos re-
lativos aos direitos das pessoas 
com deficiência, com ênfase no 
acesso ao livro e à leitura, intro-
duzindo a questão da acessibili-
dade e inclusão, de forma arti-
culada e transversal. 

A iniciativa prevê ain-
da, a realização de oficinas 
de formação e sensibilização 
de profissionais da Educação, 
Cultura, Assistência Social, Bi-
bliotecários, Mediadores de 
Lei  tura e outros profissionais 

interessados nas práticas aces-
síveis e inclusivas voltadas à 
leitura. 

Livros disponíveis no site da 
SEDPcD: 
•“Uma Nova Amiga” de Lia 
Crespo;
•“Serei Sereia?” de Kely de 
Castro; 
•“O Discurso do Urso” de Julio 
Cortázar; 
•“O Menino no Espelho” de 
Fernando Sabino; 
•“A Bolsa Amarela” de Lygia 
Bojunga;
•“Frritt Flacc” de Júlio Verne; 
•“Bem Do Seu Tamanho” de 
Ana Maria Machado; 
•“Sei Por Ouvir Dizer” de 
Bartolomeu Campos de Queirós 
e Suppa;
•“Volta Ao Mundo Em 80 Dias” 
de Júlio Verne;
•“Peter Pan” de J. M. Barrie; 
•“As Cores No Mundo De 
Lúcia” de Jorge Fernando dos 
Santos; 
•“O Menino Azul” de Cecília 
Meireles e Lúcia Hiratsuka; e 
•“Kafka E A Boneca Viajante” 
de Jordi Sierra I Fabra.

TikTok se consolida como 
opção de entretenimento 
para brasileiro durante 

a pandemia

O TikTok está entre os apli-
cativos mais comentados dos 
últimos tempos. No Brasil, de 
acordo com levantamento on-li-
ne realizado pela Ipsos, 95% dos 
espectadores já ouviram falar da 
plataforma de vídeos. A pesqui-
sa da Ipsos aponta, ainda, um 
fato curioso: três em cada qua-
tro no TikTok são usuários pas-
sivos. Ou seja, entre os que bai-
xaram o aplicativo, 77% estão lá 
como consumidores de conteú-
do. Os outros 23%, além de as-
sistir, já produzem seus próprios 
vídeos.

“É o aplicativo que mais ra-
pidamente ganhou espaço entre 
os nossos espectadores, e esse 
crescimento foi potencializa-
do pelo momento da pandemia, 
quando houve também uma de-
claração de aumento no uso de 
outras plataformas de entrete-
nimento, como a TV aberta e fe-
chada e os meios digitais”, opi-
na Cintia Lin, head de Creative 
Excellence na Ipsos. Em um 

estudo específico sobre há-
bitos de consumo de mí-
dia na pandemia, feito pela 
Ipsos com 300 pessoas, 56% 
declararam ter baixado no-
vos apps durante o período 
da quarentena.

Na opinião da equipe de 
Creative Excellence, há al-
gumas razões pelas quais o 
TikTok tem atraído a aten-
ção dos consumidores. Uma 
delas é a sua facilidade de 
uso, com recursos simples, 
que possibilitam a edição 
e a interação nos vídeos. 
Além disso, a possibilida-
de de criar desafios permi-
te o diálogo com um públi-
co mais jovem. Segundo o 
Interactive Advertising Bureau 
(IAB), 41% dos usuários que 
produzem conteúdo no aplicati-
vo têm entre 16 e 24 anos.

Por fim, não é preciso ser um 
“tiktoker” - nome dado aos in-
fluenciadores do TikTok - para 
que o vídeo viralize. O grande 
trunfo da plataforma para quem 
quer fazer parte da comunidade 
é justamente o uso das hashtags 
em desafios. Fazendo uso dela, 
o vídeo aparece no grupo que 

colocou o mesmo desafio e as-
sim, a “viralização” ocorre tam-
bém pela força da criatividade 
na produção do conteúdo.

A pesquisa “TikTok Na 
Estratégia de Comunicação” 
foi realizada através do painel 
on-line Ipsos, que conta com 
mais de meio milhão de con-
sumidores brasileiros (16+, 
Nacional, ABCD), entre os dias 
9 de 12 de julho de 2020. A 
margem de erro é de 4%, a um 
intervalo de 95% de confiança.

Foto: Divulgação

Buraco que estava se formando em torno 
de poço de visita foi totalmente fechado

Na última segunda-feira (24), 
recebemos fotos do buraco que es-
tava se formando em torno do poço 
de visita na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 14.233 (próximo à es-
tação de tratamento da Sabesp). 
Entramos em contato com a com-
panhia e a Sabesp nos informou 
que enviou equipe ao local na se-
gunda-feira (24), para realizar o 
nivelamento do poço de visita. Os 
trabalhos de manutenção e a re-
posição asfáltica foram concluí dos 
nesta terça-feira (25). O poço de vi-
sita foi totalmente tapado, diferen-
te do serviço que foi realizado an-
teriormente. A companhia segue à 
disposição pelos canais de atendi-
mentos aos clientes: telefones 195 
e 0800 011 9911 (ligações gratui-
tas), Agência Virtual no site www.
sabesp.com.br, ou aplicativo da 
Sabesp para Android e IOS.

Fotos: Divulgação

Buraco em torno do poço de visita

O poço de visita foi totalmente tapado depois do contato com a Sabesp

Jardim Cachoeira


