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

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

Telex Espiritual
Muito vem do alto
No baixo que está
Correndo no asfalto
Você chega lá

A riqueza não se procura
No meio da multidão
Nessa grande altura
O minuto do silêncio
Vale mais que um milhão

O perfume que inebria
A serenidade do dia
Faz o resplendor da noite
Como luz sempre afoite

Tudo é paz
Busque o amor
Trabalhe e você faz
O reino do Senhor

Se a estrofe enobrece
Se cantar é alegria
A tristeza empobrece
O pão nosso de cada dia

Vai ao mundo de expressão
Aprenda a soletrar
Sabendo a lição
Conjugando o verbo amar

A doutrina que é fé
Levanta o padrão
Vai até onde dá pé
Fazendo-o cristão

O dia amanheceu
Cantando e recordando
Aqueles de lá do céu
Estão o espiando

Prosopopeia e luz
O mês é de Maria
Cada um a si conduz
O raio de harmonia

Não só de pão vive o homem, 
nem só de rimas, o poeta dá sua 
apresentação; mas cumprimen-
ta a todos numa reverente con-
fraternização. Sois todos solda-
dos no campo de luta, vos leva 
a uma sustentação em comum, 
em prol de uma sociedade.

“Bendita a luz que ilumina”
“Bendita a fé que constrói”
“Bendita a inteligência que cultiva”

Sois portanto de forasteiros 
a aventureiros nessa Terra de 
Santa Cruz. Em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. 
Aceitai as sagradas escrituras 
como Guia Levi no vosso cami-
nho de paz e amor.

Ide benditos do Pai, a seara é 
vossa e não precisais usar a for-
ça bruta, mas atei-vos à mente 
positiva, elevando-vos acima do 
normal, entrando em conexão 
com o astral iluminado, corpo 
e espírito, a fim de juntos obte-
rem o certificado de vida eterna.

Aos heróis e às heroínas des-
ta encarnação, aquele lembre-
te das fraternidades, como força 
universal de um tempo progres-
sivo. A nova era já está dando sua 
comunicação cheia de fé, espe-
rança e caridade. Assim, vós que 
rumais ao horizonte qual atra-
ção de Luz Divina, que a bendita 
mão do Senhor vos abençoe.

Orai, sim: Deus infinitamen-
te bom, humildemente agradeço 
os benefícios que me concedestes.

Agradecei a vosso anjo guar-
dião, o acompanhante como du-
pla aura, que fica em torno de vós, 
na vossa vida, agora e sempre.

IRMÃ LÚCIA

Etecs e Fatecs dão consultoria sobre 
IRPF na Capital e em Guarulhos

A Receita Federal prorrogou 
o prazo de entrega do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 
de 30 de abril para 31 de maio. 
Nas Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais administra-
das pelo Centro Paula Souza 
(CPS) professores e estudan-
tes de diversas formações es-
tão prestando consultoria gra-
tuita para quem encontra 

dificuldades no preenchimento 
da declaração.

Os atendimentos são reali-
zados de forma remota, visan-
do respeitar o distanciamento 
social necessário para a preser-
vação da saúde das pessoas du-
rante a pandemia. Confira abai-
xo a relação de unidades, datas 
e horários.

O serviço oferecido pelos es-
tudantes tem a supervisão dos 

professores. Algumas unidades 
solicitam contrapartidas, como 
doação de alimentos, que serão 
distribuídas a instituições be-
neficentes. Em outras, é neces-
sário agendar previamente o 
serviço em razão do número li-
mitado de vagas.

Documentos

Os interessados na consulto-
ria devem levar comprovantes 
de rendimentos do ano-calen-
dário 2020, declaração anterior 
com recibo de entrega (se hou-
ver), número do RG, CPF e títu-
lo de eleitor, endereço residen-
cial, dados da conta bancária 
para restituição e comprovan-
tes de despesas que possam 
ser abatidas (consultas médi-
cas, exames clínicos, mensalida-
des escolares, contribuição para 
previdência privada, entre ou-
tros). Mais informações sobre 
a declaração podem ser obti-
das no site da Receita Federal. 
Conheça as Etecs e Fatecs que 
oferecem o serviço. As unidades 
aparecem por ordem alfabética 
de município, com as datas e ho-
rários dos plantões:

Foto: Divulgação

Professores e estudantes de diversas formações 
oferecem o serviço gratuitamente para quem encontra dificuldades 

no preenchimento da declaração do Imposto de Renda; 
novo prazo para entrega é dia 31 de maio

Escola/Cidade Consultoria Data

Etec Eng.  
Herval Bellusci 
(Adamantina)

Professor e estudantes do curso técnico de  
Administração da Etec e de Recursos Humanos  
da classe descentralizada administrada pela  
unidade em Bastos farão o atendimento por pelo  
e-mail: consultoriadirpf@hotmail.com

Em andamento

Etec Abdias do 
Nascimento 
(Capital)

A unidade oferece consultoria por meio do aplicativo de 
mensagens WhatsApp, telefone e e-mail, com agendamento 
prévio: WhatsApp: (11) 95493-5786; telefone:  
(11) 3501-4994; e-mail: e224acad@cps.sp.gov.br

De segunda  
a sexta-feira,  
das 19 às 22 horas

Fatec  
Guaratinguetá

Serviço será oferecido pelo WhatsApp (12) 98162-8954 
e e-mail: suporteirpf@fatecguaratingueta.edu.br

Em andamento

Fatec Guarulhos

Professores e estudantes dos cursos superiores de  
tecnologia em Comércio Exterior e Logística  
Aeroportuária farão plantão de dúvidas por celular  
(11) 94047-1990 e e-mail: celia.pizolato@fatec.sp.gov.br

14 de abril,  
das 8 às 11 horas

Fatec  
Indaiatuba

Serão oferecidas 50 consultorias on-line pela coorde-
nação do curso de Gestão Empresarial. Interessados 
devem se inscrever no site fatecid.com.br

15 de abril,  
das 19 às 21 horas

Etec Dr. José Luiz 
Viana Coutinho 
(Jales)

As turmas dos cursos técnicos de Administração  
e Recursos Humanos vão oferecer consultoria  
pelo telefone (17) 99784-1357  
e por e-mail kleber.souza15@etec.sp.gov.br

De segunda  
a sexta,  
das 8 às 18 horas

Etec Vasco  
Antônio  
Venchiarrutti 
(Jundiaí)

Alunos e professores de Contabilidade, oferecido em 
classe descentralizada administrada pela Etec  
na EE Dr. Antenor Soares Gandra, vão esclarecer  
dúvidas sobre as principais alterações no processo  
de declaração. As consultorias serão oferecidas  
nas páginas do Facebook e Instagram da escola

26 de abril

Ferrúcio Humberto 
Gazzetta 
(Nova Odessa)

Os serviços serão oferecidos de forma remota, mediante 
agendamento pelo WhatsApp: (19) 99996-0579

Segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 
17h45 às 18h45

Fatec Tatuí

O atendimento será realizado pelo Núcleo de Apoio 
Fiscal e Contábil (NAF) da Fatec Tatuí, criado em parceria 
com a Receita Federal. Cinco estudantes da Fatec  
passarão por treinamento, e prestarão as consultorias 
gratuitas pelo e-mail: naf.tatui@gmail.com

Em andamento

Exposição “Todas as mulheres” desembarca 
na Estação Luz da Linha 4-Amarela

Com o propósito de sem-
pre levar modalidades artísti-
cas e culturais para diversas 
pessoas que circulam por suas 
estações, a ViaQuatro, conces-
sionária responsável pela ope-
ração e manutenção da Linha 
4-Amarela do Metrô, em par-
ceria com a Galeria VerArte, 
de Vera Simões, apresenta, na 
Estação Luz, a Mostra “Todas 
as mulheres”.

Dez artistas mulheres ex-
põem imagens impressas de 
suas obras, apresentadas origi-
nalmente em suportes diversos, 
como: pintura, bordado, escul-
tura, fotografia. Elas retratam 
outras mulheres - 20 no total 
- conhecidas e anônimas. O re-
sultado pode ser visto em uma 
série de dez painéis. “No con-
junto, a exposição expressa a 
união das artistas: além de mu-
lheres, todas demonstram seu 
estilo, seu envolvimento com o 
seu tempo presente e sua arte”, 
diz Vera Simões, curadora.

As artistas são: Doris Ge-
raldi, Gaby Alves, Gina Castelo 
Bran co, Leila Lago negro, Lícia 
Pa cífico, Maria Eugênia Na-
bu co, Roberta Bottcher, Rosa 
Rossetti, Vera Resende e Zina 
Kossoy. “Com ações como essa 

a ViaQuatro reafirma seu com-
promisso de oferecer aos passa-
geiros mais do que um transpor-
te seguro e confortável. Temos 
também a preocupação de le-
var aos clientes oportunidades 
de acesso à informação e conhe-
cimento por meio da arte e cul-
tura”, afirma Juliana Alcides, 
gerente de Comunicação e 

Sus tentabilidade da ViaQuatro.
Seguindo recomendações da 

Organização Mundial da Saúde 
para evitar aglomerações e le-
var informação para quem pode 
ficar em casa, a exposição tam-
bém será divulgada nas pági-
nas oficiais da concessionária 
no Facebook e Instagram, @
ViaQuatroSP.
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Artistas mulheres se expressam na Mostra que fica em cartaz até final de abril

Campanha da Voz 2021 é estrelada por Zélia 
Duncan, Alexandre Peixe e David Pinheiro
A Academia Brasileira de 

La ringologia e Voz (ABLV) e a 
Associação Brasileira de Otor-
rinolaringologia e Cirurgia Cér-
vico-Facial (ABORL-CCF) lançam 
a 23ª Campanha Na cional da Voz 
2021 de 12 a 16 de abril. Estrelada 
por Zélia Duncan, Alexandre Peixe 
e David Pinheiro, a iniciativa visa 
conscientizar a população sobre 
a saúde vocal e a importância do 
diagnóstico precoce. A campanha 
é divulgada pelos canais oficiais @
otorrinoevoce @cuidedasuavoz e 
tem como objetivo alertar, infor-
mar e esclarecer dúvidas da popu-
lação brasileira em relação às do-
enças otorrinolaringológicas.

Com o slogan “O que a sua 
voz tem a dizer sobre a sua saú-
de?”, a ação este ano tem como 
objetivo levar informação e fo-
mentar a prevenção de doenças 
vocais, e contará com uma pro-
gramação internacional para 
médicos otorrinolaringologistas 

(de 12 a 15/4), mais uma live es-
pecial aberta ao público com a 
participação de especialistas que 
responderão ao vivo a todas as 
dúvidas (dia 16/4).

Com início em 1999, a Cam-
panha Mundial da Voz hoje é um 
case de sucesso no País e já aler-
tou e orientou milhões de brasi-
leiros. O foco da campanha nes-
te ano é a prevenção do Câncer 
de Laringe, que pode ter como 

primeiro sintoma a rouquidão. 
O Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) estima que, para cada 
ano do triênio 2020/2022, sejam 
diagnosticados no Brasil 7.650 
novos casos de Câncer de Laringe 
(na proporção de 6.470 casos em 
homens e 1.180 casos em mulhe-
res). Esses valores correspondem 
a um risco estimado de 6,20 casos 
a cada 100 mil homens e 1,06 ca-
sos a cada 100 mil mulheres.
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Iniciativa alerta sobre doenças vocais, especialmente Câncer da Laringe

Após um ano de pandemia, pesquisa da Serasa 
revela os impactos no bolso do brasileiro

Com elevação de 50% nos 
gastos, quando comparado ao 
início da pandemia, em feverei-
ro de 2020, e redução na renda 
para 38% dos entrevistados, hou-
ve uma queda no número de bra-
sileiros que conseguia pagar as 
contas em dia. A pandemia cau-
sou descontrole financeiro para 
4 em cada 10 pessoas. Esses da-
dos são apontados na pesquisa 
“Bolso dos brasileiros”, realiza-
da pela Serasa em parceria com a 
Opinion Box.

O estudo contou com a par-
ticipação de 2.059 pessoas, en-
tre 11 e 22 de fevereiro deste 
ano, para identificar os impac-
tos causados pela pandemia na 
população, como o endividamen-
to diante da alta do desemprego 
e retração econômica. As entre-
vistas foram feitas on-line, com 
homens e mulheres de todas as 
classes sociais, acima de 18 anos.

Prioridade nos pagamentos

Houve queda de 5 pontos per-
centuais (pp) no número de pesso-
as que conseguia pagar as contas 
no vencimento e uma alta de 7pp 
na priorização de quais contas 

pagar dentro do prazo, durante a 
pandemia, sendo que a busca por 
um equilíbrio mínimo nas finan-
ças veio do corte de gastos.

Neste ano, o endividamento 
predominante corresponde aos 
planos de saúde, escolas ou facul-
dades. Em comparação à pesquisa 
realizada em 2020, com o mesmo 
perfil de entrevistados, a compra 
de mantimentos, gastos de rotina 
e os cartões de créditos lideravam 
os níveis de inadimplência, mes-
mo com o auxílio emergencial 
oferecido pelo Governo.

Em relação a 2021, os servi-
ços de assinaturas viraram es-
senciais, com o alto índice de 
pagamentos em dia, devido à re-
corrência. Já os cartões de crédi-
to, ao contrário do ano passado, 
aparecem em terceiro lugar, com 
74% dos pagamentos em dia.

Disparidade de 
gênero e classe

De acordo com a pesquisa, 
alguns perfis foram mais impac-
tados pela pandemia. Mulheres 
e pessoas das classes C, D, E, fo-
ram as mais afetadas pela crise 
não só nas questões financeiras, 

mas nas emocionais, também, 
principalmente diante do nome 
negativado. O desemprego e o 
endividamento trouxeram im-
pactos no comportamento e nas 
emoções, como insônia e dificul-
dades para dormir (73%), além 
da concentração na execução de 
tarefas diárias (69%).

Mudanças no 
comportamento e no bolso

Aspectos positivos em rela-
ção às finanças também foram 
identificados na pesquisa: 71% 
dos entrevistados dão mais va-
lor a ter dinheiro guardado, ago-
ra, do que antes da pandemia; 
enquanto 64% concordam que 
aprenderam a cuidar melhor do 
dinheiro e 54% perceberam que 
faziam gastos desnecessários.

Porém, o estudo também 
deixa nítido que a alta de mais 
de 50% nos gastos consumiu 
as reservas dos brasileiros que 
possuíam dinheiro guardado. 
Os gastos aumentaram mais de 
50% e parte dos brasileiros teve 
que usar as reservas financeiras 
para pagar as contas básicas de 
água, luz e gás. 


