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- Imóveis

Biblioteca de São Paulo realiza Clubes Cobertores foram entregues para
pessoas em situação de rua
de Leitura e de Audiolivro em julho
Em julho, os Clubes de
Leitura e Clubes do Audiolivro
da Biblioteca de São Paulo (BSP),
opções gratuitas e on-line para
os apaixonados por Literatura
compartilharem suas opiniões
sobre títulos de variados gêneros. Para participar, é necessário
fazer inscrição, respectivamente, pelos links www.bsp.org.br/
inscricao (confira datas abaixo).
As vagas são limitadas.
Na BSP, o primeiro será o
Clube do Audiolivro, realizado em parceria com o Metrô
de São Paulo, a Toca Livros e a
Biblioteca. Marcado para 13 de
julho, das 14h30 às 16 horas, e
com inscrições abertas, o encontro terá como tema “A hora e vez
de Augusto Matraga”, de João
Guimarães Rosa. Já o Clube
de Leitura, promovido com a
Companhia das Letras, abordará o mais recente lançamento de
Marçal Aquino, “Baixo esplendor”, em 23 de julho, das 15 às
17 horas, com inscrições a partir de 2 de julho.
Com a necessidade de estimular o distanciamento social e
outras medidas de proteção contra o contágio pelo novo coronavírus, a Secretaria de Cultura
e Economia Criativa criou o
#Culturaemcasa, que amplia a
oferta de conteúdos virtuais dos
equipamentos. Importante lembrar que a BSP e a BVL estão
com atividades presenciais de

Quicko lança “aviso de
assédio” no transporte
público em parceria com
a Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e
Cidadania de São Paulo
Cerca de 5,3 milhões de passageiros usaram os ônibus municipais para se deslocar todos
os dias pela cidade de São Paulo
em 2020. No ano anterior, sem
o coronavírus, esse número era
ainda maior. Outros modais
também servem diariamente os
paulistanos que não puderam ficar em casa – mesmo durante a
pandemia, como trens e metrô.
A maior exposição das mulheres nas ruas durante a pandemia pode ter piorado o quadro de assédio no transporte
público. É o que aponta a pesquisa “Viver em São Paulo –
Mulher”, feita desde 2016 pela
Rede Nossa São Paulo e realizada a cada dois anos. De acordo com o levantamento, houve
aumento de 18 pontos percentuais, em comparação a 2018,
no número de mulheres que dizem ter sofrido assédio dentro
do transporte coletivo em 2020
– em 2018, 25% das entrevistadas disseram ter sofrido assédio. Em 2020, o número subiu
para 43%. A pesquisa também
destaca que a maior incidência
de assédio acontece nos horários de pico, das 7 às 10 horas,
e das 17 às 20 horas, quando os
coletivos estão cheios.
Para fortalecer a luta contra o assédio e ajudar a mudar

VOU DE CANOA: Um olhar
sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar, de Luiza
Perin, (Editora Edite). Quando
se fala das grandes navegações
da humanidade, logo se pensa
no período que fervilhou os séculos 15 e 16 com naus de madeira, bússolas e sextantes.
Porém, muito antes deste tempo havia um povo que já realizava incríveis façanhas marítimas
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No último sábado (3), o governador João Doria e a presidente do Conselho do Fundo
Social de SP, Bia Doria, participaram da entrega de cobertores
para pessoas em situação de rua
atendidas pelo projeto do Padre
Júlio Lancelotti, na Paróquia
São Miguel Arcanjo, na Mooca,
Zona Leste da capital.
“Neste frio, distribuir cobertores e sacos de dormir representa um gesto humanitário.
Ainda que pequeno, vale muito
para a população de rua”, destacou Doria. Foram distribuídos 500 cobertores novos, além
de 130 cobertores térmicos.
Também
participaram
da entrega o prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes; a pri
meira-dama Regina Nunes e
o presidente do Fundo Social,
Fernando Chucre.
Inverno Solidário

O Clube do Audiolivro terá como tema “A hora e vez de Augusto Matraga”,
de João Guimarães Rosa. Atividade on-line realizada em parceria com o
Metrô de São Paulo, a Toca Livros e a Biblioteca de São Paulo

terça-feira a domingo, das 10
às 16 horas, atendendo às medidas da Fase de Transição do
Plano São Paulo. Para saber
mais sobre a programação das
bibliotecas, acesse os sites www.
bsp.org.br e as redes sociais
(BSPbiblioteca).
Clube do Audiolivro - “A hora

esse cenário, a Quicko, startup
brasileira de mobilidade urbana, acaba de lançar, em parceria
com a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania
de São Paulo, uma nova funcionalidade no aplicativo: o “ Aviso
de Assédio”. Com a ferramenta, usuários do Quicko App –
vítimas ou testemunhas – podem reportar casos de assédio
no transporte, na rua ou até em
estações ou pontos de ônibus. O
novo aviso se junta a outros reportes que podem ser feitos na
plataforma, como aviso de lotação, atrasos, desatualização, má
conservação, entre outros.
A nova funcionalidade do app
está disponível para Android, por
enquanto, e será lançada para
iOS em breve. Ela mostra o passo a passo de como fazer uma denúncia e entrar em contato com
as autoridades. As opções vão
desde localizar os pontos de apoio
à mulher nas estações de trem e
metrô de São Paulo ou ligar diretamente para o número 156,
da Prefeitura de São Paulo, onde
há uma equipe da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania devidamente treinada para acolher denúncias de
assédio. Contudo, caso a denunciante se sinta mais segura, pode
reportar o ocorrido diretamente
pela plataforma, sem a necessidade de utilizar o telefone.
O Quicko App ainda mantém o apoio à pessoa que fez a
denúncia, enviado pop-ups diretamente no app, reforçando a necessidade de alertar as

no maior oceano da Terra, então desconhecido pelos europeus. O Oceano Pacífico é o berço dos maiores navegadores da
Antiguidade: o povo polinésio.
A principal ferramenta desta
aventura foi sua típica embarcação, que hoje ganha o mundo
na forma de esporte. Com uma
leitura ímpar da natureza, esses
velejadores do período da pedra polida entregaram-se a heroicas travessias oceânicas. De
onde vieram e como desenvolveram suas técnicas de navegação são temas deste livro, que
também traz relatos de desbravadores europeus da Era da expansão marítima, de expoentes
navegadores da modernidade e
de transformadoras emoções experimentadas em remadas nos
dias de hoje, quando travessias
assumem uma curiosa simbologia que nos permite atravessar
de um estado de consciência a
outro. Em Vou de Canoa, Luiza
Perin, fundadora de projeto homônimo, lança seu olhar sobre a
cultura polinésia e resgata muitas destas histórias com sabor
de mar. Preço: R$43,90 (físico)
R$17,91 (e-Book). Link de venda: https://amzn.to/3bZpitb
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e vez de Augusto Matraga”, de
João Guimarães Rosa. Inscrições
abertas pelo link www.bsp.org.
br/inscricao. Vagas limitadas.
Clube de Leitura - “Baixo
es
plendor”, de Marçal Aquino.
Inscrições a partir de 2 de julho,
às 10 horas, pelo link www.bsp.
org.br/inscricao. Vagas limitadas.

A Campanha do Inverno So
li
dá
rio tem como princípio a
distribuição de coberto
res recebidos através de doa
ções
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Foram distribuídos 500 cobertores novos, além de 130 cobertores térmicos

realizadas diretamente aos
Fundos Municipais e Fundo
Social do Estado de São Paulo.
Excep
cionalmente este ano,
devido ao foco na arrecadação de alimentos, o Governo do
Estado, além das doações, também está adquirindo com recursos próprios cobertores através
do Fundo Social:

•27 mil para atendimento de
entidades e prefeituras;
•100 mil adquiridos pelo Fundo
Social;
•15 mil doados pelo governador
e secretários;
•100 mil doados diretamente aos municípios pela
Sabesp;
• 50 mil doados pela CCR.
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Sopa creme de queijos
Ingredientes: 4 xícaras de leite, 2 colheres (sopa) de farinha
de trigo, 1 colher (sopa) de azeite, 2 colheres (sopa) de manteiga, 1 xícara de vinho branco
seco, 1 colher de café de sal, 1 pitada de noz moscada, 50g de parmesão, 50g de gorgonzola, 100g
de muçarela ralada, 4 colheres
(sopa) de requeijão.
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Casquinha: 200g de massa de
pastel de forno, 1 gema para pincelar, parmesão para polvilhar.

Sopa que sai do forno com
uma casquinha saborosa

autoridades e passando mais
canais para informações. Além
disso, todos os dados registrados
na plataforma da Quicko serão
disponibilizados à Secretaria,
para ajudar na definição de políticas públicas e campanhas de
combate ao assédio em toda a
cidade.
No link: https://drive.google.
com/file/d/1XnHbFu_tkPvjdIUi9lBN33LyU6G7uwMg/view,
passo a passo como utilizar o
“Aviso de Assédio” do Quicko
App. O Quicko App está disponível gratuitamente para Android.
https://web.quicko.com.br/

Os dias frios já estão entre
nós! Com isso está oficialmente aberta a temporada de caldos
e sopas. Uma sopinha quentinha nos aquece e revigora. Para
quem gosta de preparos inusitados, a sopa VGE é uma sopa
de trufas negras tradicional

francesa que, depois de pronta,
vai ao forno coberta com massa
folhada.
O Chef Melchior Neto criou
uma nova versão que também
traz uma casquinha crocante
para acompanhar. Na releitura do chef a sopa é um creme de
queijos e a cobertura é feita com
massa de pastel. Bora pra cozinha preparar essa delícia?

Modo de preparo:
Sopa: Em uma panela derreta a
manteiga junto com o azeite e a farinha de trigo, misturando até que
vire uma pasta amarela. Junte o
leite e o vinho, mexendo sempre
até virar um creme. Não se preocupe, o álcool do vinho irá evaporar e
só dará sabor a sua sopa. Tempere
com a noz moscada e o sal, acrescente os queijos ao creme e misture bem até ficar homogêneo.
Montagem: Coloque a sopa
quente em um ramekim, é importante que tenha uma circunferência um pouco menor que a massa.
Cubra a massa e pincele a gema
de ovo com o pincel. Polvilhe com
parmesão ralado e leve ao forno
250° por 5 minutos ou até dourar.
Rendimento: Serve 4 pessoas.

Amor Doação
A plenitude do amor conduz
à hierarquia. Maior que seja a
linhagem pela qual responde o
ser humano, a genética traz o
homem à terra para progredir
e ser a evolução do espírito, reparando erros, defeitos que são
a questão primária de transformações da humanidade.
Corresponde a um campo
onde se vê a extensão cobrindo
vales, o vosso que chamais vale
de lágrimas, também podeis citar
como vale da redenção. Enquanto
fugis do mal procurando um bem,
estais na função plena de vossos
poderes carregando, qual o nazareno, a cruz da salvação eterna.
Ide valentes guerreiros, vossa vitória é conquista dos valores positivos que vos esperam
nessa luta árdua diária, no cumprimento de vosso dever.
A fauna a que vos empregais,
a tarefa por exercer, já é um brinde ao esforço feito com carinho a

desempenhar seja qual for o mister entregue a vós outros.
Assim estais retratados perante o altíssimo que é todo-poderoso na pátria celeste, onde
anjos fazem da evolução do momento tal qual uma seleção jubilosa de Deus, espaço e homem.
Valorizando a criatura, a
inspiração é divina, transforma
a natureza em prosa e verso:
No remanso das tuas águas Senhor
Meu corpo quero banhar
Tendo na luta o seu ardor
Para sempre te louvar
O Sol está no alto
A luz no seu esplendor
Eu mortal aqui no asfalto
Buscando paz e amor
Numa união de heróis
Também existem as heroínas
O valor de tudo constrói
Na influencia divina

Senhor vosso acalanto
Nesse vosso amor bendito
No bálsamo sacrossanto
Da miragem no infinito.
Brindemos assim irmãos
O Cristo redentor
Somos a leva de cristãos
Em Deus Pai, nosso Senhor
Meditando, muita calma
Vamos comemorar
A liberdade da alma
No espaço a reinar.
Todos trabalhando
Construindo a nação
Assim vamos vibrando
Do fundo do coração.
O “Amor Doação”
é o mais perfeito amor que existe.
Na expressão, Jesus é tudo isso
e muito mais.
IRMÃ LÚCIA

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

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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