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Campanha de Arrecadação de Alimentos
Veja os passos para ter um perfil
acontece em agências da Caixa em todo o País profissional de sucesso no LinkedIn
O presidente da CAIXA, Pe
dro Guimarães, anunciou na
sexta-feira (23/4), o lançamento do programa CAIXA Mais
Solidária, e desde segunda-feira (26), as agências da CAIXA
espalhadas por todo o País estão atuando como pontos de coleta de alimentos não perecíveis, para posterior distribuição
para famílias que se encontram
em situação de vulnerabilidade.
Vale ressaltar que os alimentos
arrecadados não serão distribuí
dos nas agências, que atuarão
apenas como pontos de coleta.
A CAIXA atuará em parceria com o programa Pátria
Voluntária, do Governo Federal,
para recolhimento e distribuição dos alimentos às instituições contempladas no âmbito do
projeto Brasil Acolhedor, que serão divulgadas regionalmente a
partir da próxima semana.
“A CAIXA nunca reduziu
tanto os juros, nunca focou tanto nas pessoas mais humildes”,
afirmou o presidente da CAIXA,
Pedro Guimarães, em lançamento da campanha, em Manaus
(AM). “Junto com o Pátria
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Programa de Responsabilidade Socioambiental do banco, também
apoiará projetos para a doação de 160 toneladas de alimentos

Voluntária, a CAIXA vai doar
160 toneladas de mantimentos. A partir de segunda, 4,2 mil
agências vão receber doações de
todos os brasileiros”, completou.
A aquisição e distribuição de
160 toneladas de alimentos em
2021 faz alusão aos 160 anos
da CAIXA, completados em 12
de janeiro do corrente ano, por
meio do Fundo Socioambiental
CAIXA (FSA).
Além disso, a CAIXA destinará R$ 50 milhões de seu

Fundo Socioambiental anualmente para apoio a projetos de
preservação de florestas e parques em todos os biomas brasileiros. A ação faz parte do
programa CAIXA Refloresta,
lançado pelo banco com o objetivo de plantar 10 milhões de árvores em cinco anos.
As divulgações de responsabilidade Socioambiental do banco
foram feitas durante evento com
o presidente da República, Jair
Bolsonaro, em Manaus (AM).

O Atual
A vida com seu circo armado
no picadeiro é que faz o espetáculo com seu brilho e esplendor.
Embora a fria temperatura
impere, o sangue quente derrete a neve e a névoa que ofusca a
representação se vai qual fumaça no espaço.
Agasalhai-vos do inverno
que será o novo outono no mundo, para serdes aquecidos à hora
e tempo na casa do Pai.
É, portanto, o agora no toque das trombetas que a ceia
une e desune, uns e outros. São
comensais na seara, estais preparados para essa substância
que é maná de manutenção.
Não ides com tanta sede ao
pote, tentais a refrescar-vos a
educação, espiritual, o resto,
tudo mais, os terráqueos, se incumbem de fazer.
Estejais preparados com
veste nupcial como ensaiado
na representação que é viver
no planeta Terra, entre os demais componentes do popurri
universal.
A mescla de credos e cores
faz a beleza do sistema lunar, e
vós que estais dentro do padrão
de harmonia, ouvis vossa consciência, viveis em paz.
Sem mesclas de ódio, rancor,
sorrindo a todo momento preciso, como serena brisa, passando
sobre vós outros, refrigerando o

calor que é a luta por viver entre os seres do mundo.
Per omnia Seculo Secu
lo
rum, Amém.
Tem de tudo na terra do
Senhor, vós saudando-vos uns
aos outros sabereis ser cavalheiros e cavaleiros da Távola
Redonda. A mesa, derivado de
todo e qualquer evento, serve
para conciliar o homem, reunindo; então merece respeito esse
espaço que completa um ambiente e local.
Advertindo-vos de que todo
cuidado é pouco ao vosso dia a
dia na conquista de um mundo
que é vosso e dos demais.
Retornando às origens naturais cada qual plante o trigo,
faça a farinha, apronte seu pão
nosso de cada dia.
Isso é normal no ser humano
que busca no trabalho a recomposição material e espiritual.
O dia promissor é sempre o
amanhã provindo do hoje cheio
de conquistas morais, o resto o
tempo o fará.
Material para a reportagem do alto nunca falta, basta apenas acionar um assunto
a ser seguido e a ordem se fará
presente.
Assim é que a caravana passa, deixando para trás as lembranças ruins, fazendo das boas
lições o dossiê.

Ver com olhos para que o
bem prevaleça, isso é ser filho
do Pai que está no céu. A Terra
é local de provas; alunos, aprimorai-vos por ter nota 1.000.
Moisés e sua prole nos campos de Jeremias, travando a
luta dos séculos numa presente encarnação. O despertar da
montanha, traz o Sol ao vale,
a esperança verdinha cobrirá o
solo dando-lhe vida em terceira
dimensão.
Todos por tudo, e a evangelização onde fica? Perguntandovos do alto e, vós terráqueos que
dizeis? Bravos, bravos, bravos,
vós sois portadores de crachás e
o Alto enxerga melhor que ninguém a quanto andais.
Agradecei a Deus, que proporciona a vós, instrutores nas
lições a ser aprendidas.
Sois expectadores do maior
espetáculo da Terra; sendo assim dai a volta por cima, nesse
passo sutil que o vosso engenhoso corpo faz mover; então o espírito cresce nessa festa do astral como luzes no horizonte da
vossa vida.
Donde se vê a paz
Fala alto o coração
Alegria que faz
A Evangelização
IRMÃ LÚCIA

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

CASAMENTO - INS
TITUIÇÃO
FALI
DA?, de Ales
sandra
Camargo, (Chiado Edi
tora). O diferencial desta obra começa no fato
de celebrar uma união
entre a prosa e a poesia livre. Será que esta
união dará certo? São
observações sobre a estrutura do casamento
e sua importância na
vida atual, o que remete
a pergunta sobre ser ou
não uma instituição falida, de uma forma bem
humorada, com um texto simples, mas pontual. Capítulos curtos e
de fácil leitura, visa incentivar o leitor a conhecer seus próprios
valores e se perguntar o

quão objetivos eles são
em seu comportamento
social. A primeira parte faz um breve passeio pelos processos de
atração que podem levar ao casamento, como
a paquera por exemplo,
além de refletir sobre
a influência dos contos de fadas no ideal
romântico e a questão
da união estável. A segunda parte segue com
observações sobre elementos que fazem parte do enlace desde o dia
D; sem deixar escapar
assuntos como sexo e
fidelidade.
Preço e-Book: R$ 20,00
- Preço impresso: R$
27,00 - Link de venda:
http://bit.ly/3izXu1i

Segundo levantamento feito pela Austin Rating, o desemprego no Brasil deve piorar em
2021. Neste ano, o país deve ter
a 14ª maior taxa de desocupação entre 100 países do mundo todo. De acordo com o estudo, que leva em consideração as
projeções do Fundo Monetário
Internacional (FMI), a taxa
deve ser de 14,5% neste ano,
maior do que a de países como: a
Albânia, Sérvia, Colômbia, Tur
quia, o Irã e o Suriname.
Em compensação, segundo o levantamento apresentado
na 24º edição da Pesquisa Glo
bal com CEOs da PwC (24th
Annual Global CEO Survey),
cerca de 85% dos empresários
no país esperam uma recuperação no segundo semestre de
2021. Ainda de acordo com a
pesquisa “Agenda 21”, desenvolvida com 663 empresas brasileiras pela Deloitte - multinacional em consultoria empresarial
- é com esta expectativa que
44% das empresas esperam aumentar o quadro de funcionários. A pesquisa também aponta
que entre os 4 principais pilares
para que a atividade econômica do Brasil seja estimulada em
2021 o primeiro é o estímulo à
geração de empregos, com 81%
das respostas.
Para Jefferson Vendrametto,
Diretor de Relações Institucio
nais do CEBRAC, isso mostra a
lenta, mas otimista recuperação
da economia. “Os empresários
vão precisar ampliar o quadro
de funcionários e estão exigindo cada vez mais profissionais
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7 passos para ter um perfil profissional de sucesso no LinkedIn

que sejam antenados às mudanças tecnológicas e que tenham
as práticas comportamentais
que estão de acordo com a visão
da empresa. As soft skills são as
competências mais buscadas”,
comenta.
Em entrevista, Erica Firmo
(Gerente de Comunicação do
LinkedIn) divulgou que a rede
em média, contrata uma pessoa a cada sete segundos e que
perfis com fotos têm 21 vezes
mais chances de conseguir uma
vaga. A rede, em abril de 2020,
para ajudar as pessoas que perderam seus empregos, lançou
o filtro “open for jobs”, o qual
está disponível a todos de forma
gratuita.
O foco no LinkedIn é a net
work (rede de contatos) que
você faz com a sua experiência. Para Rogério Silva, CEO

do CEBRAC, a rede possibilita quebrar barreiras geográficas com o “novo normal”. “Não
adianta nada só entrar na plataforma e inserir as informações,
você precisa ser visto. Pois, acima de tudo, é uma rede social
também”, acrescenta.
Pensando nisso, Jefferson
Vendrametto, Diretor de Rela
ções Institucionais do CEBRAC,
criou 7 passos para que você
consiga essa oportunidade, em
abril, através do LinkedIn:
•Mantenha um perfil completo
e atualizado;
•Siga as empresas de seu
interesse;
•Participe de grupos;
•Interaja com suas conexões;
•Saiba os seus potenciais;
•Aprimore-se;
•Crie uma estratégia de busca.

Projeto beneficia pessoas em
situação de vulnerabilidade social
com cestas de alimentos frescos
Desde o início da pandemia,
A Boa Terra apoia o projeto
Orgânico Solidário que nasceu
com o objetivo de levar cestas
com alimentos frescos e orgânicos para as pessoas em situação de vulnerabilidade agravada
pelo desemprego. Na última semana, 580 cestas saíram do sítio
destinadas a quem precisa.
Semanalmente, o projeto distribui centenas de cestas
com frutas, legumes e verduras
produzidas por uma rede de pequenos agricultores que não utilizam agrotóxicos nas suas plantações, ajudando assim não só
as famílias que precisam, mas
gerando também renda a estes
produtores que dependem da
venda dos alimentos orgânicos
para viver.
Para quem tem curiosidade sobre o projeto, recentemente a equipe do projeto esteve no
Sítio A Boa Terra para gravar
e explicar um pouco mais sobre a procedência dos alimentos
que chegam na mesa de muitas famílias. No vídeo, é possível ver um pouco mais da rotina
dos agricultores, além de depoimentos das pessoas que estão
por trás da proposta de entregar cestas.
É possível ajudar com doações
a partir de R$50 reais. O valor garante o alimento para quatro pessoas que precisam. A doação pode
ser recorrente ou esporádica. Mais
informações podem ser obtidas
no site https://organicosolidario.
org/ ou @organicosolidario no
instagram.
“É muito especial para nós
fazer parte de um movimento
tão bonito e tão essencial, ainda mais neste momento de pandemia. Levar comida de verdade, fresca, orgânica, repleta de
nutrientes para quem mais precisa, é emocionante. Um lindo
movimento também da democratização dos orgânicos! Ações
como essa devem ser disseminadas para que estas cestas cheguem a um número cada vez
maior de pessoas que estão passando por dificuldades”, reforça
Violeta Stoltenborg, responsável pela Comunicação do A Boa
Terra.

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

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 ganhar muito mais, muito dinheiro, que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que sua
graça será alcançada.
D.M.
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A campanha atende famílias em situação de vulnerabilidade social

É possível ajudar com doações a partir de R$50 reais.
O valor garante o alimento para quatro pessoas que precisam.
A doação pode ser recorrente ou esporádica

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

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 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.
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