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ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

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 co-
migo 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 mere-
cer 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. D.M.

Um jornal que faz a diferença. Há 58 anos. www.gazetazn.com.br

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

A Luz
Deus escreve certo por li-

nhas tortas. O momento é de 
meditação.

Para cada pessoa é atribuída 
uma tarefa ou uma missão.

Que só ela conseguirá de-
sempenhar. Todos têm alguma 
missão. Mesmo que você não te-
nha agora, ela surgirá um dia e 
você saberá qual.

Até lá, faça o que tem que 
ser feito agora, com dedicação, 
seriedade e entusiasmo.

Tudo o que você faz ago-
ra será útil na sua vida futura, 
contribuindo como conhecimen-
to e capacidade. Nada é inútil.

A coluna em perspectiva 
para o homem subir em luz, 
descer qual cascata energética 
da natureza.

A facilidade e a dificuldade 
caminham juntas, você as sepa-
rará gratificando o seu ser com 
sabedoria e o progresso.

Deus vos acompanhe tal 
qual um bastão iluminado pon-
do-o na estrada certa, no cami-
nho certo, na hora certa.

Absorvendo sabedoria você 
chega lá e vós outros que en-
tendeis a linguagem do espírito 
santo falai na vossa pregatória, 
que reine nos séculos pelos sé-
culos, o vosso senso de verdade 

e de vida pelas alas material, 
espiritual.

Sobre as cordas dessa lira 
venham os anjos dizer amém.

Assim, você doutrina-se a si 
mesmo. Amai-vos uns aos outros 
como vos amei, falava Jesus.

Aprendendo essa lição con-
tínua o homem de hoje no seu 
estado primitivo. A escola está 
aí, o Evangelho à vista, a postos 
vós criaturas no bem pelo bem.

Catequizando sempre é o es-
tado dessa vossa presente en-
carnação; vós estais na informá-
tica, então Santa Clara, clariai.

Nada fica sem resposta se 
vós souberdes buscar a solu-
ção do problema que vos afli-
ge, vos deixando meditativos. 
Forma-se um círculo de oração, 
aí o homem cresce na humilde 
posição de servo do Senhor. É 
a abnegação que o fazem cres-
cer nesse simbolismo de fé que 
ilumina, que constrói um futuro 
promissor, firmado no presente 
positivo.

A sensitiva dando lugar a 
um conhecimento quase que 
esotérico diante de um poder 
ecumênico, sendo espiritual a 
linguagem do universo rumo à 
eterna bemaventurança.

Servindo de escudo, o cajado, 

a religião aí está, ponde mãos a 
esse argumento de luz divina, 
ide ao rebanho onde o Pastor 
das Almas vos acalenta, afaga 
com amor e paz.

Tendes uma vida plena na 
simplicidade de vossas atitudes, 
sereis o anjo da simplicidade 
nesse mundão que é todo vosso, 
fala assim vossa tarefa corres-
pondente ao dia que viveis.

Hoje... vosso direito inato 
seja compartilhar da abundân-
cia e prosperidade deste mundo.

Salve, salve soldados do Cristo
Salve, salve o vosso dever
Como luta na paz, no amor
Alegria e luz na dor.

Ao esplendor da vitória
Da carreira do seu ardor
Nessa senda que é uma glória
De servir ao Pai e Senhor.

Honra e mérito
Não faltarão
No passado, no presente, então
Glória ao soldado cristão.

Quem auxilia a alguém 
é ajudado por muitos.
Querer é começar a fazer.

IRMÃ LÚCIA

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

Presídios de SP inscrevem quase 14 mil 
reeducandos na Olimpíada de Matemática 

Presídios subordinados à Se-
cretaria de Estado da Ad mi nis-
tra ção Penitenciária (SAP) ins-
creveram 13.698 reeducandos na 
16ª Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Pú blicas 
(Obmep). A maior competição 
científica do país passou por mu-
danças em razão da pandemia de 
Covid-19 e a edição, que seria re-
alizada em 2020, foi transferida 
para este ano. 

Diferentemente dos torneios 
anteriores, as provas da primei-
ra fase serão disponibilizadas 
na página restrita das unidades 
prisionais no site da Obmep. As 
avaliações poderão ser feitas de 
30 de junho a 3 de agosto e serão 
aplicadas em salas de aulas ins-
taladas nos presídios, respeitan-
do todos os protocolos de pre-
venção do novo Coronavírus.  

Os exames são divididos por 
grau de escolaridade: Ní vel 1 (6º e 
7º anos do Ensino Fundamental), 
Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 
(Ensino Médio). A primeira fase é 
composta por uma prova de múl-
tipla-escolha de 20 questões.

No dia 9 de setembro, a or-
ganização divulgará os classifi-
cados para a segunda fase, pre-
vista para ocorrer no dia 6 de 
novembro, cuja avaliação será 
discursiva, com seis questões. 

Preparar

Com o objetivo de amparar 
as pessoas privadas de liberda-
de para o retorno à vida em so-
ciedade, a SAP e a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) vêm estimulando, 
cada vez mais, os reeducandos 
a participarem da Olimpíada de 
Matemática.

Realizada pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), a Obmep é uma reali-
dade no sistema prisional pau-
lista desde 2012, quando passou 
a ser aplicada nas unidades pe-
nais do Estado.

Presos que não possuem 
formação escolar podem con-
cluir os estudos enquanto cum-
prem pena, por meio de escolas 

vinculadoras instaladas den-
tro dos presídios, que ofere-
cem formação dos ensinos 
Fundamental e Médio. Os reclu-
sos também participam de cur-
sos de línguas, profissionalizan-
tes e do Ensino Superior. 

Histórico

Serão distribuídas aos parti-
cipantes 575 medalhas de ouro, 
1.725 de prata e 5.175 de bron-
ze, além de 51.900 menções 
honrosas. A SAP, inclusive, tem 
histórico positivo na Obmep.

Na edição de 2017, um 

presidiário colombiano, que 
cumpria pena na Penitenciária 
“Cabo PM Marcelo Pires da 
Silva” de Itaí, Interior de São 
Paulo, faturou a medalha de 
ouro. Ele foi o primeiro preso 
na história da Obmep a levar o 
prêmio máximo na competição 
nacional.

Dados Locais

Nas unidades prisionais lo-
calizadas na Capital e em mu-
nicípios da Grande São Paulo 
foram 1.048 reeducandos inscri-
tos na Olimpíada.
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Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo foram 1.048 inscritos

16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

Unidade Prisional ......................................................................... Total de inscritos

CDP Belém I ..........................................................................................................11
CDP Belém II .........................................................................................................48
CDP Feminino de Franco da Rocha ..............................................................40
CDP Mauá ..............................................................................................................40
CDP Pinheiros III ..................................................................................................42
CPP Feminino de Butantan .............................................................................180
CPP Feminino de São Miguel Paulista.........................................................91
CPP de Franco da Rocha ..................................................................................69
Penitenciária Feminina da Capital ................................................................90
Penitenciária Feminina Sant’Ana ..................................................................60
Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque” de Franco da Rocha .....160
Penitenciária II “Nilton Silva” de Franco da Rocha ...................................70
Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro” de Franco da Rocha ...........41
Penitenciária I “José Parada Neto” de Guarulhos .....................................30
Penitenciária “Joaquim Fonseca Lopes” de Parelheiros ........................76
Total ............................................................................................... 1.048

Quilômetros percorridos 
em atividades do dia a dia 
se transformam em apoio 

financeiro para ONGs

Em meio a tantas dificulda-
des que o Brasil vem passando e 
o crescimento da fome e da mi-
séria devido a pandemia, ações 
de solidariedade se multiplica-
ram em todo o País. Diversas 
redes foram construídas para 
captar recursos, combater a cri-
se sanitária e econômica e aju-
dar famílias em situações de 
vulnerabilidade.

De acordo com dados do mo-
nitor da Associação Brasileira 
dos Captadores de Recursos 
(ABCR), o número de doações 
chegou a R$6 bilhões no início 
da pandemia. Porém, a média 
mensal vem diminuindo. Em ju-
nho de 2020, a arrecadação fi-
cou 88% abaixo do que foi regis-
trado em maio.

Pensando em contribuir com 
as Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), os empresá-
rios André Kok e Saulo Marchi 
lançaram em fevereiro de 2021, 
o Km Solidário. Trata-se de um 
aplicativo gratuito cujo objetivo 
é desenvolver a cultura de doa-
ção, transformando quilômetros 
percorridos nas atividades do dia 
a dia em apoio financeiro para 
mais de 10 ONGs cadastradas.

O Aromeiazero é uma delas. 
O Instituto promove mudanças 
no modo de vida das pessoas, 
combate a desigualdade social 
e torna as cidades mais verdes, 
através de projetos relacionados 

à bicicleta. O apoio financeiro 
desta e de outras campanhas co-
laboram com as ações desenvol-
vidas pelo Aro.

“O desafio é grande, mas é 
muito bonito o que a gente se 
propôs. Temos que dar 3 voltas ao 
mundo pedalando, todo mês, para 
bater nossa meta de arrecada-
ção. Parece impossível, mas com 
a ajuda de cada um, rola”, expli-
ca Murilo Casagrande, sócio fun-
dador e diretor do Aromeiazero.

Os interessados em contri-
buir com o Instituto, precisam 
fazer download do app no celu-
lar, escolher o Aromeiazero e o 
tipo de atividade que vão reali-
zar e clicar em concluir ao fina-
lizar. A partir daí, as distâncias 
percorridas em bike, caminhada, 
natação ou corrida são converti-
das em doações financeiras. Vale 

informar que nada é cobrado do 
usuário, todo o dinheiro vem por 
meio dos patrocínios e anúncios 
existentes dentro do aplicati-
vo. Caso queira ajudar, mas não 
pode praticar exercícios é pos-
sível doar um valor no próprio 
app. As doações podem ser por 
cartão de crédito, boleto ou pix.

O aplicativo está disponível 
em Android e IOS e ocupa me-
nos espaço no celular do que um 
vídeo de dois minutos. Além dis-
so, pode ser sincronizado com 
FitBit, Garmin, Polar, Strava 
ou Apple Saúde. Para quem já 
tem histórico de resultados e 
rankings nesses programas, não 
precisa se preocupar, nenhuma 
informação será perdida. Para 
saber mais, confira a página do 
Km Solidário no site do Aro: 
http://bit.ly/kmsolidario.
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Avenida Luiz Dumont Villares tem 
verificação de radar realizada pelo Ipem-SP

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo) realizou verifica-
ção metrológica na segunda-fei-
ra, 24 de maio, no radar locali-
zado na Avenida Luiz Dumont 
Villares, próximo da Rua Viri. O 
instrumento foi aprovado. 

Diariamente, o Ipem-SP re-
aliza a verificação metrológica 
dos radares, instrumentos utili-
zados para medir e registrar ve-
locidade destinados ao monito-
ramento do trânsito, em todo o 
Estado de São Paulo. Conforme 
a Portaria Inmetro 544/2014, é 
obrigatória a verificação metro-
lógica uma vez por ano ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo.

A verificação metrológica no 
radar leva de 20 minutos até 
uma hora. A ação envolve os fis-
cais do Ipem-SP e a equipe da 
empresa responsável pelo ins-
trumento. Em caso de chuva, a 
verificação é cancelada. O can-
celamento também pode ocor-
rer poucas horas antes do agen-
dado, conforme solicitação dos 
agentes de trânsito ou empresa 
responsável pelo equipamento.   

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certificado 
válido por um ano. Quando há 
reprovação a empresa fabrican-
te é notificada a corrigir o erro. 
Em caso de excesso de velocida-
de, para aplicação de multas, o 
equipamento precisa estar veri-
ficado pelo Ipem-SP.  

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização da regio-
nal do instituto na Zona Norte 
da capital. 

A verificação metrológica

O radar, expressão em in-
glês radio detection and rangig, 
é um aparelho que localiza obje-
tos a longa distância utilizando 
ondas eletromagnéticas. Possui 
antena emissora/receptora de 
ondas de rádio que se propa-
gam até atingirem o alvo, retor-
nando ao radar. A diferença de 
tempo de ida e de volta da onda 
determina a distância ou a velo-
cidade do objeto. Portanto, nem 
todos os medidores de velocida-
de que chamamos de “radar” 
são radares de fato. Veja: 

Medidor por radar pro-
priamente dito: transmite e 

recebe ondas contínuas na fai-
xa de micro-ondas, propician-
do a medição da velocidade do 
veículo alvo através do efeito 
Doppler.  

Medidor óptico: projeta 
um feixe de luz (laser) no veícu-
lo alvo, e a medição é feita pelo 
processamento da energia por 
ele refletida.  

Medidor de sensores de 
superfície: utiliza sensores 
instalados na superfície da via 
que detectam a passagem do 
veículo. A medição é feita em 
função do tempo de passagem 
do veículo entre dois sensores 
cuja distância entre eles é fixa e 
conhecida.

Em geral, os medidores são 
constituídos por:

•Dispositivo de detecção, que 
identifica as distâncias necessá-
rias para o cálculo da velocidade 
dos veículos;
•Dispositivo de medição, cons-
tituído por micro processador e 
software que capta os dados do 
sistema de detecção e efetua o 
cálculo da velocidade;
•Dispositivo de processamento, 
constituído por um processador 
e software dedicado ao controle 
do sistema;
•Dispositivo de armazenamen-
to, que registra e armazena os 
dados referente à medição;  
•Dispositivo de registro óptico, 
constituído por câmera fotográ-
fica ou de vídeo capaz de identi-
ficar o veículo;

Os medidores podem ser fi-
xos, portáteis (tipo pistola), 

móveis (instalados em veícu-
los em movimento) ou estáti-
cos (sobre suporte que pode ser 
deslocado de um ponto para ou-
tro). No Estado de São Paulo é o 
Ipem-SP que fiscaliza todos es-
ses instrumentos e verifica se 
apresentam medições corretas. 
A verificação dos instrumentos 
em operação é feita uma vez ao 
ano (verificação periódica), ou 
sempre que sofrem manutenção 
ou transferência de local de ins-
talação (verificação eventual). 

As verificações metrológi-
cas são realizadas com a utiliza-
ção de uma viatura oficial, dota-
da de medidor de velocidade de 
alta precisão previamente cali-
brado (padrão). Os ensaios são 
realizados em cinco velocidades 
diferentes. Após a passagem da 
viatura pelo medidor, os resul-
tados registrados pelo seu siste-
ma fotográfico são confrontados 
com os resultados obtidos pelo 
padrão do Ipem-SP. 

Os medidores aprovados re-
cebem um laudo técnico com va-
lidade para um ano. Se forem 
reprovados, a empresa respon-
sável pelo medidor é autuada e 
o equipamento é interditado.  

Vale lembrar que para as 
multas emitidas em função des-
sas medições serem legítimas, 
o medidor de velocidade preci-
sa ter sido verificado e aprova-
do pelo Ipem-SP, e estar dentro 
do prazo de validade. Para sa-
ber se o medidor de velocidade 
está dentro da validade, acesse 
o Portal de Serviços do Inmetro 
nos Estados (PSIE). Acesse  
https://tinyurl.com/yas4uvds
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Radar localizado na Avenida Luiz Dumont Villares foi verificado


