
Página 8 - São Paulo, 7 de maio de 2021 - Imóveis

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

Esferas Divinas
Tudo acontece como deter-

mina a natureza, o próprio car-
dápio vem pela feição dar sabor 
ao alimento. A alma por vezes é 
exigente, então a criatura ten-
de a se educar num simbolismo 
progressivo do ser. A cartilagem 
da literatura.

Se exprime a gosto do fre-
guês tal qual um prato a ser ser-
vido à hora, a tempo, como dádi-
va dos deuses criativos.

A serenata fala de amor.
E a matinata luz e calor
O absolvente da Fé
Que ilumina e irradia
É como é
Na prece da Ave-Maria

Se estais de bem com a vida 
sede gratos a Deus, Ele vos doou 
essa virtude chamada paciência, 
que faz com que vós outros te-
nhais a outra derivativa dessa 
frase, a resignação.

Daí parti pelos campos do 
Senhor, feliz consigo mesmo 
porque sois um adepto, tendes 
a doutrina da ressurreição a vos 
falar de perto.

Nascer de novo, esse é o vos-
so espírito transformando-se no 
bom ermitão nessa ermida onde 
viveis tal qual ave no seu ninho 
acolhedor que é o lar.

Vosso local é aconchegante, 
a coberta é iluminada, vos co-
bre, é a providência divina que 
aquecerá vosso corpo sedento de 
paz e amor.

A presença do espírito se faz 
no momento preciso, então che-
gais aos páramos pelo céu dos 
imortais.

Caridade da Luz

“Santa a moeda amiga ao
tornar-se carinho.
Em todo lar sem pão que penúria
flagela.
Enaltecida sempre a roupa
mais singela.
Que protege a nudez ao vento
e ao desalinho!
Glorificado seja o pouso que
tutela.
O enfermo relegado às pedras
do caminho,
Preciosa a afeição para quem
vai sozinho,
Trancando-se na dor que se
desmantela!
Nobreza em toda ação que
represente amparado.
Do auxílio de um vintém ao
apoio mais raro,
Que a simpatia expressa e a
bondade presida!
Brilhe em tudo, porém, com
mais força e grandeza.

A palavra do bem que apure
a natureza
Iluminando o amor, a liberdade
e vida!”

Auta de Souza

Assim, como a imagem do 
alto, tende vossa alma alegre, 
prosaica e romântica mesmo 
que fatos isolados venham em-
panar o brilho de vossa aurora 
boreal.

Ide resolutos no caminho 
da paz, tereis a recompensa de 
um Francisco de Assis ao vosso 
lado, na humildade serena que 
enriquece o homem.

Enaltecendo Deus a todo mi-
nuto e instante

Tereis o amor ao vosso lado 
num constante.

A existência física é dádiva 
das mais preciosas, de vez que, 
por ela é possível renovar o ca-
minho do vosso espírito para a 
imortalidade vitoriosa.

Toda a existência terrena 
está calçada nos instrumentos 
que servem para as manifesta-
ções espirituais.

A oração é o fio misterioso 
que vos coloca em comunhão 
com as esferas divinas.

IRMÃ LÚCIA

Fábricas de Cultura recebem 
coletivos que debatem jornalismo e 
produção cultural das periferias
A ampla programação de 

maio das Fábricas de Cultura 
das regiões norte e sul de São 
Paulo, e Diadema recebem di-
versos temas. Os debates vir-
tuais e gratuitos serão sobre o 
jornalismo feito por mulheres 
na pandemia, produção cultu-
ral nas periferias, os reflexos 
da pandemia no comportamen-
to das crianças, liberdade de 
imprensa e o sistema prisional 
brasileiro a partir do olhar das 
mães.

A Fábrica de Cultura Capão 
Redondo recebe o bate-papo 
Jornalismo feito por mulheres 
na pandemia, no dia 14 de maio, 
sexta-feira, às 19 horas, trans-
mitido pelo IGTV do Instagram. 
Durante a conversa, Jéssica 
Moreira, jornalista formada pela 
FAPCOM, escritora e focada em 
temáticas voltadas aos Direitos 
Humanos, e Semayat Oliveira, 
jornalista pela UMESP e espe-
cializada em Educação, Cultura 
e Relações étnico-raciais na USP 
- ambas integrantes do coletivo 
jornalístico independente Nós, 
mulheres da periferia – com-
partilham os desafios que têm 
aprendido durante este período 
de crises ressaltadas pela pande-
mia de Covid-19. O Nós, mulhe-
res da periferia mantém um site 
de notícias liderado por mulhe-
res negras e de diferentes perife-
rias de São Paulo.

No dia seguinte, em 15 de 
maio, às 18 horas, na mesma 
rede social, é a vez do bate-papo 
sobre produção cultural na pe-
riferia com o Circo de Québra e 
o coletivo Nóis da Viela. Os dois 
grupos vão refletir sobre as ex-
periências adquiridas durante 
suas trajetórias, fazendo uma 
conexão entre as periferias da 
Zona Norte e Sul da capital pau-
lista. O foco estará em torno dos 
espaços utilizados para seus pro-
jetos artísticos, como escadões e 
vielas das próprias quebradas.

O efeito do isolamento social 
no lado psicológico da popula-
ção infantil será abordado pela 
Fábrica de Cultura Diadema 
por meio da conversa Crianças e 
a quarentena com a psicanalis-
ta e arteterapeuta Val Santana. 
A atividade está agendada para 
o dia 14 de maio, às 18 horas, 
via Facebook. Por meio do pro-
jeto “Alegrat”, Santana aborda 
os efeitos desse período de pan-
demia na mudança de compor-
tamento das crianças e reflexões 
sobre sintomas como: a agressi-
vidade, choro e baixo rendimen-
to escolar, que podem sinalizar 
mal-estar ou início de um trans-
torno psíquico. Val Santana 
também é atriz circense pela 
Cia. Contando Histórias.

Em homenagem ao mês 
que celebra o Dia Internacional 
da Liberdade de Imprensa, a 
unidade da Fábrica localiza-
da no Grande ABC realiza a 
live Liberdade de Imprensa 
com as jornalistas e ativis-
tas Gabriele Roza e Amanda 
da Cruz Costa, a qual integra 
o PerifaSustentavel, colunista 
da Agência Jovem de Notícias, 
mobilizadora de redes do Youth 
Climate Leaders e integrante da 
lista Forbes Under 30. O encon-
tro virtual com o público ocorre 
no dia 26 de maio, quarta-feira, 
às 19h30, pelo Zoom, e as inscri-
ções estarão abertas entre 13 e 
23/5.

A Fábrica de Cultura Jaçanã 
traz Gih Trajano para deba-
ter o sistema prisional brasilei-
ro a partir de questionamentos 
das mães, entre eles, “O que eu 
fiz para o meu filho parar na pri-
são?”. No dia 27 de maio, quinta-
feira, às 19 horas, pelo Facebook, 
na atividade Improvisada des-
de que nasci: onde foi que er-
rei? A artista Trajano convida 
uma avó, uma mãe e uma irmã 
que irão apontar as percepções e 
como conseguiram encontrar al-
ternativas e forças diante dessa 
adversidade que desestrutura fa-
mílias. Gih Trajano, criada nas 
periferias do Alto Tietê/Suzano 
(SP), viveu um período em sis-
tema prisional, quando se inte-
ressou pela Literatura chamada 
marginal e começou a participar 
do Sarau Asas Abertas. Ao des-
cobrir o talento para declamação 
e improvisação, começou a es-
crever e ter textos autorais pu-
blicados em coletâneas poéticas, 
participando de palestras e de-
bates sobre Literatura no cárce-
re, além de ser bicampeã do Slam 
do Grito. Ela também mantém o 
coletivo Improvisadas desde que 
nasci, dedicado para as mulhe-
res que já passaram pelo sistema 
prisional.

Para conhecer a programa-
ção completa das Fábricas de 
Cultura, acesse o site do pro-
grama ou o hotsite +Cultura da 
Poiesis.
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Integrantes da Nós, mulheres da periferia estão entre as 
convidadas que integram os debates virtuais

Casa do Caminho oferece orientação 
e assistência à gestantes

A chegada de um novo ser ao 
mundo é sempre um momento 
de emoção e amor, e também de 
preocupação para famílias caren-
tes. Oferecer suporte e orienta-
ção às mulheres grávidas e às ma-
mães com filhos recém-nascidos 
faz parte do importante trabalho 
realizado pela Casa do Caminho 
do Mandaqui. Desde 1978, a 
Associação mantém, além dessa 
outras atividades solidárias, o ser-
viço de Assistência às Gestantes.

Cuidados de saúde e higiene 
durante a gestação e no pós-par-
to, para a mamãe e o bebê, estão 
entre os temas de palestras mi-
nistradas normalmente às as-
sistidas, em reunião mensal na 
Casa do Caminho. Infelizmente, 
desde o início da pandemia da 
Covid 19, essa atividade foi sus-
pensa, por segurança.

Como estímulo à boa saúde 
da mamãe e do bebê, as gestan-
tes que demonstram ter feito 
corretamente o pré-Natal rece-
bem um enxoval completo para 
os filhos. Neste dia, elas são re-
cebidas separadamente, com o 
carinho de sempre e todos os 
protocolos para evitar a conta-
minação por Coronavírus.

Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e ou-
tros itens necessários para o 
acolhimento do bebê, a Casa 

do Caminho necessita de do-
ações. Para participar da 
Campanha Enxoval de Bebê, 
veja as informações no quadro, 

ou entre no site www.casado 
caminhomandaqui.com.br e co-
nheça melhor o trabalho da 
associação.
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Cuidados com a saúde da futura mamãe e do bebê, que ganha enxoval 
completo, faz parte da Assistência às Gestantes da Casa do Caminho.

 E você pode contribuir!

“Onde você estava quando eu 
acordei? - um atentado virtual”

As personagens Vera (Diane 
Veloso) e Sara (Giuliana Maria) 
compartilham de sonhos e de-
sejos. Após 15 anos sem se fala-
rem, as duas se reencontram e 
a conversa entre elas revela pis-
tas do que as trouxe até ali. Em 
comum, ambas têm o desejo de 
romper com o que as aprisiona 
para seguirem com suas vidas.

Escrito por Sidnei Cruz a 
partir do “SCUM Manifesto - 
uma proposta para a destrui-
ção do sexo masculino” (obra 
de Valerie Solanas - feminista 
que ficou conhecida por alvejar 
Andy Warhol em seu estúdio), 
“Onde você estava quando eu 
acordei? - um atentado virtual” 
é uma comédia macabra e que 
voltou à tona em 2020.

 Criado em 2005, o tex-
to surgiu por uma procura de 
Diane por algo que desse con-
ta, de algumas questões do fe-
minino vividas por ela. Ao fa-
lar com Sidnei, ele teve a ideia 
do texto após um sonho e deci-
diu presenteá-lo à amiga. A par-
tir daí, Diane e Giuliana (então 
artistas do Grupo Caixa Cênica 
- Aracaju/SE) começam algumas 
leituras e intervenções no espa-
ço público, utilizando o procedi-
mento do Bankete. Porém, o es-
petáculo não chega a estrear.

Com a chegada da pandemia 
ao Brasil, e a exigência pelo iso-
lamento social se tornando cada 
vez mais real, o texto, “adormeci-
do” há quase 15 anos, volta a ter 
força e ganha muitas camadas, 
principalmente, inserido no con-
texto político-pandêmico brasi-
leiro. Com a montagem da peça, 
Diane quis ressaltar a necessida-
de das mulheres ganharem voz, 
principalmente, durante o perío-
do de isolamento social.

Foi por esta razão que ela, 
residente de Sergipe, e a minei-
ra Giuliana, radicada em São 
Paulo, resolveram resgatar a 
obra e iniciar sua montagem pe-
las vias virtuais. A seguir, sur-
giu a ideia de convidarem a atriz 
maranhense Flávia Teixeira, 
que também mora em São 
Paulo, para a direção do pro-
jeto. Surgia aí a Avessa Grupa 
e “Onde vc estava quando eu 
acordei? - um atentado virtual” 
passou a tomar forma.

As profissionais se propõem a 
investigar os limites das lingua-
gens teatro/ cinema/ performan-
ce em meio à ocupação das redes 
sociais - único lugar possível de 
encontro com o público em segu-
rança e de elaboração e produção 
poética em tempos de pandemia. 
Assumindo as novas condições 
impostas pelo distanciamento fí-
sico, ocupam as redes como sala 
de ensaio e projeto a ser investi-
gado em plataformas diversas.

Focadas no projeto des-
de março de 2020, elas passam 
a experimentar o trabalho em 
plataformas virtuais adaptando 

o Bankete às condições de isola-
mento físico para alguns inter-
locutores mais próximos, a par-
tir de maio do mesmo ano.

Diante das experiências vi-
vidas nesse processo e dos fee-
dbacks coletados, a montagem 
foi tomando forma e sendo apri-
morada para poder estrear ao 
público em geral em meados 
de outubro, em parceria com a 
Pandêmica Coletivo Temporário 
de Criação e venda de ingressos 
pela plataforma Sympla. Em ja-
neiro de 2021, o projeto foi apre-
sentado dentro do 11º Festival 
Popular de Teatro de Fortaleza.

Agora, a produção poderá 
ser vista e revista a partir de 
maio de 2021, em sessões perió-
dicas e sempre ao vivo para que 
o público tenha mais proximida-
de com as atrizes e viva a expe-
riência mágica que traz o teatro.

Acompanhe a Avessa Grupa 
no Instagram: www.instagram.
com/avessa_grupa

 Ingressos disponíveis em:  
https://www.sympla.com.br/
produtor/pandemicacoletivo 
temporario
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A estreia acontece em 7 de maio e segue até o final do mês com apresentações 
ao vivo todas as sextas-feiras (7.14, 21 e 28), sempre às 20 horas

Como encontrar emprego on-line 
durante a pandemia? Google dá dicas

Encontrar um trabalho ou 
se recolocar no mercado nunca 
foi tarefa simples, mas diante de 
uma conjuntura impactada pela 
crise sanitária de uma pande-
mia, o desafio é ainda maior. No 
trimestre encerrado em janei-
ro deste ano, o Brasil registrou 
a maior taxa de desocupação 
desde 2012, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), com 14,3 mi-
lhões de pessoas desempregadas.

Para ajudar quem busca en-
contrar emprego ou quer mudar 
de carreira, o Google lança uma 
nova etapa do seu programa de 
treinamento gratuito: Cresça 
com o Google. O “Jornada de 
Carreiras” reúne conteúdos ex-
clusivos produzidos por espe-
cialistas de recrutamento do 
Google e inclui dicas e boas prá-
ticas para quem busca iniciar ou 
desenvolver sua carreira.

O treinamento é aberto e 
composto por dicas valiosas de 

como montar um currículo de 
modo adequado, se preparar 
para obter um bom desempenho 
nas entrevistas e a importância 
da autoconfiança como motor 
para melhores resultados.

Confira a seguir cinco di-
cas das especialistas que irão 
te ajudar a se destacar nas fu-
turas oportunidades de merca-
do. E não deixe de se inscrever 
na Jornada de Carreiras Cresça 
com o Google: https://treina-
mentoscresca.withgoogle.com/
jornada-carreiras?utm_me-
dium=organic&utm_source=-

n o _ p a i d & u t m _ c a m p a i g -
n=wt21-carreira_q2&utm_con-
tent=click:press

•Ferramentas de busca de 
emprego;
•Prepare um currículo que 
mostre os seus diferenciais;
•A entrevista é à distância, 
mas o preparo segue sendo 
fundamental;
•Garanta que a sua pessoa pú-
blica na Internet reflete o seu 
perfil profissional;
•Sentir-se confiante ajuda e 
transparece.
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Especialistas das áreas de recrutamento e estágio do Google 
oferecem treinamentos gratuitos para desenvolvimento de carreira.

 Inscrições estão abertas e conteúdo disponível

Prazo prorrogado para envio de propostas 
pela população para o Orçamento 2022

O prazo para os moradores 
da cidade enviarem suas pro-
postas para o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) 
2022 foi prorrogado até a próxima 
segunda-feira (10/5). O munícipe 
que quiser fazer sua contribuição 
deve acessar o site Participe+: 
https://participemais.prefeitura.
sp.gov.br/budgets

Em 2020, 70 projetos dos mo-
radores da capital foram incor-
porados ao Orçamento. Todas as 
sugestões enviadas pelos mora-
dores durante a fase de coleta se-
rão analisadas e priorizadas pe-
los integrantes dos 32 Conselhos 
Participativos Municipais em 
reuniões virtuais. Cada Con-
selho definirá então até 15 

propostas, que serão apresenta-
das para votação popular pela in-
ternet - as propostas escolhidas 
de cada Subprefeitura seguem 
então para a próxima etapa da 
elaboração da PLOA 2022.

Neste ano os moradores de 
São Paulo também poderão con-
tribuir com propostas para a for-
mulação do Programa de Metas 
(PdM) 2021-2024 e do Plano 
Plurianual (PPA) 2022-2025, 
através deste link no site Participe 
+. Diferentemente das propostas 
voltadas à PLOA 2022, nestas fer-
ramentas de participação os cida-
dãos podem sugerir ações que 
abarcam um período maior de de-
senvolvimento e implantação.

Em 2020, a população de 

São Paulo também participou 
virtualmente na formulação do 
Orçamento. Os moradores da 
capital enviaram 3.519 propos-
tas para a PLOA e foram regis-
trados 43.831 votos de 17.818 
cidadãos cadastrados no portal 
Participe+.

Relação de links:

Link para envio de propostas 
PLOA 2022
http://participemais.prefeitura.
sp.gov.br/budgets

Link para envio de propostas 
PdM 2021-2024 e PPA 2022-2025
http://participemais.prefeitura. 
sp.gov.br/legislation/processes/ 
116/proposals#process-list

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO - Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum problema de difícil solução e precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Ne-
gócios que precisam de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, 
socorre-me nesta hora de aflição e desespero, interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! 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, protegei-me, 
ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido: “Fazer o pedido”. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, 
protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a 
tranquilidade, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 
fazer o Sinal da Cruz. Em agradecimento, mandei imprimir e distribui um milheiro desta oração, para propagar os benefícios do grande 
Santo Expedito. Mande imprimir você também logo após o pedido. Agradecimento por graça alcançada. U.G.
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com.br
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