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- Imóveis

Jornalista José Paulo de Andrade é lembrado
Escola que promove igualdade no
ao completar um ano de seu falecimento
mercado da moda chega à Zona Norte
Em mais uma iniciativa pioneira na Zona Norte de São
Paulo, o Shopping D inaugurou
recentemente mais uma novidade para o público! Agora, o empreendimento conta com a presença da Namib Pro Models,
escola de modelos cujo objetivo é romper com estereótipos
e propagar a igualdade racial e
cultural no mercado da moda.

A unidade da Namib Pro
Models no shopping conta com
escritório, escola e estrutura
completa para atender todos os
alunos, como: cursos de passarela, teatro e dança de rua, estúdio de fotos e filmagem com
gestão de mídias sociais e espaço cultural para abrir novos diá
logos e oportunidades para os
inscritos.

A Namib Pro Models fica no
piso 1 do shopping, no Corredor
da Moda de Paris, ao lado da loja
Pontal, e funciona de segunda a
sábado, das 10 às 21 horas, e
aos domingos, das 14 às 19 horas. Interessados podem entrar em contato pelos telefones
(11) 94169-1999 (WhatsApp)/
(12) 98708-2617 ou pelo e-mail
namib.pro@hotmail.com

Sistema de Consórcios ultrapassa a
marca de 8 milhões de participantes
Alguns setores apresentam
resultados muito positivos apesar dos impactos da pandemia
nos diferentes nichos de mercado. O sistema de consórcios, por
exemplo, comemora a marca de
8,02 milhões de participantes no
País. Esse é um recorde alcançado em quase 60 anos de história
do Sistema de Consórcios.
De acordo com os dados
apurados pela Associação Bra
sileira das Administradoras de
Consórcio - ABAC, a marca de
8,02 milhões de consorciados
ativos foi alcançada devido ao
aumento de 32,4% nas adesões
acumuladas de janeiro a maio.
No total, o sistema somou 1,35
milhão de novas adesões, contra 1,02 milhão obtida no mesmo período do ano passado.
Os resultados dos negócios
também bateram recorde ao
atingirem R$ 83,19 bilhões (jan
-mai/2021), 71,4% maiores que os
R$ 48,54 bilhões (jan-mai/2020).
Em todos os setores nos quais
o sistema de consócio está presente, foram registrados crescimentos nos volumes de participantes: veículos leves (581,89 mil
adesões), motocicletas (446,43
mil), imóveis (192,63 mil), veículos pesados (62,32 mil), serviços
(33,43 mil) e eletroeletrônicos
e outros bens móveis duráveis
(32,92 mil). A soma de 8,02 milhões de consorciados anotou
alta de 13,0% sobre os 7,10 milhões observados em maio do ano
passado. Já a média mensal de
novas adesões ficou em 270 mil
no período de janeiro a maio deste ano, bastante acima da registrada no ano passado, quando
atingiu 204 mil vendas.
O acumulado de contemplações no período chegou a
553,23 mil (jan-mai/2021), compatível em relação às 555,88 mil
(jan-mai/2020). Já os correspondentes créditos concedidos, avançaram de R$ 23,15 bilhões (jan
-mai/2020) para R$ 25,35 bilhões
(jan-mai/2021), com 9,5% de alta.
Para Paulo Roberto Rossi,
presidente executivo da ABAC
Associação Brasileira de Admi
nistradoras de Consórcios, esse
aumento nos números deve-se
ao maior interesse dos consumidores pela modalidade, além do
implemento dos serviços das administradoras. “O interesse do
consumidor tem sido crescente
face às características da modalidade e na forma de abordagem
das administradoras que aceleraram mudanças internas, visando facilitar o atendimento
das necessidades do público com
novas formas de atendimento e
disponibilidade, mostrando-se
mais objetivas, evidenciando as
peculiaridades e vantagens que
os consórcios oferecem dentro
da essência da educação financeira”, afirma Rossi.
Os volumes anotados nos
cinco meses dos últimos dez
anos apontaram que o de 2021,
com 1,35 milhão de novas cotas
comercializadas, classificaramno como o melhor da década,
apesar da pandemia.
Na somatória de 553,23 mil

REPUTAÇÃO, por Sandra Mar-
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Neste sábado (17) completa um ano da morte do jornalista e radialista José Paulo de
Andrade, de 78 anos, em São
Paulo. O apresentador do programa “O Pulo do Gato”, da
Rádio Bandeirantes, foi diagnosticado com Covid-19 e ficou
internado no Hospital Albert
Einstein desde o dia 7 de julho.
Zé Paulo, como era conhecido, trabalhou por 57 anos na
Rádio Bandeirantes e ficou conhecido por apresentar o programa “O Pulo do Gato” desde 1973.
José Paulo era Bacharel
em Direito, formado pela Fa
culdade de Direito do Largo São
Francisco, da Universidade de
São Paulo (USP). Começou a
carreira profissional em 1960
como radioescuta do plantão
esportivo da Rádio América de
São Paulo. O jornalista começou a trabalhar na rádio como
narrador esportivo em 1963.
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Zé Paulo apresentou o programa “O Pulo do Gato”
desde quando entrou no ar em 1973

Participou de debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da No
tícia, Jornal de São Paulo, Rede

Cidade, Band Cidade e Entrevista
Coletiva. Na TV Bandeirantes,
interpretou Don Diego/Zorro em
As Aventuras do Zorro, em 1969.

Semana do Rock 2021

Casas de Cultura e Centros Culturais da Zona Norte
também recebem programação do Dia do Rock
Foto: Rui Mendes

consorciados contemplados, de
janeiro a maio deste ano, foram
consideradas as 238,53 mil de
motocicletas; 228,47 mil de veí
culos leves; 35,39 mil de imóveis; 19,74 mil de veículos pesados; 18,96 mil de serviços;
e 12,14 mil de eletroeletrônicos. A média mensal chegou a
110,65 mil, ligeiramente inferior à atingida no ano passado
com 111,18 mil contemplações.
Outro fator que contribuiu
para os recordes foi o valor do
tíquete médio de maio, que chegou a R$ 62,09, 33,0% sobre os
R$ 46,69, daquele de maio de
2020. Na comparação com o do
mês de abril/21, R$ 64,41, ficou
3,6% inferior. Em relação ao primeiro mês deste ano, R$ 57,28
(jan/21), ficou 8,4% superior.
A maior consciência sobre a
Educação Financeira por parte
do consumidor está entre os fatores apontados como responsáveis pelo crescimento do sistema de consócios.
“A crescente procura pelos consórcios aponta para um
consumidor mais consciente
sobre a essência da Educação
Financeira, considerando especialmente o investimento econômico proporcionado”, esclarece
Rossi. “Sejam pessoais, familiares, profissionais ou empresarias, as adesões à modalidade
para aquisição de bens ou contratação de serviços têm anotado crescimento mês após mês,
confirmando as expectativas de
expansão para 2021”, completa.
Gerenciar finanças pessoais
vem se tornando, gradativamente, um hábito como parte
do controle orçamentário, onde
compras e despesas são avaliadas e compromissos são programados. “Ao evitar as chamadas compras por impulso o
brasileiro, com a influência e
os exemplos, observados durante a pandemia, tem optado pela concretização de objetivos por meio do consórcio. A
definição pela adesão à modalidade tem considerado suas peculiaridades, diferenciais e vantagens como a inexistência de
cobrança de juros, custos finais
menores apoiados na baixa taxa
mensal de administração, prazos de pagamentos mais longos com consequentes parcelas
mensais menores e acessíveis
e, principalmente, a preservação do poder de compra, quando

afetaram a reputação das organizações e saiba como foi possível superar as consequências
das crises que se seguiram. Esse
é um dos vários temas abordados sobre a construção de marcas neste livro que foi idealizado
e produzido em parceria entre a
ABA (Associação Brasileira de
Anunciantes) e a Editora Leader.
Os autores explicam como os valores assumidos pelas empresas ganham cada vez mais peso
na decisão de compra pelos consumidores e de que maneira as
organizações atualmente devem
se preparar para escutar o mercado e se diferenciar diante dos
principais desafios impostos pelo
século 21, que envolvem tecnologia, inovação, sustentabilidade, entre outros fatores. Preço:
R$ 79,90. Parte das vendas até o
lançamento será destinado para:
AACD https://aacd.org.br/

da contemplação. O saldo positivo está no aumento dos consorciados ativos, cujo total superou
a marca histórica dos oito milhões”, finaliza.
Saber Financeiro - Um
Site Focado em Educação
Financeira
A Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios
coloca à disposição um canal
de comunicação para consumidores e investidores financeiros focado no tema “Educação
Financeira”. O novo site da entidade - saberfinanceiro.org.br
- disponibiliza conteúdo exclusivo. Sobre o assunto, que possibilita aos interessados testar
seus conhecimentos e melhorar
sua compreensão sobre o mercado financeiro.
Novidade - Consórcios de
A a Z na internet
A Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios
está colocando vídeos e podcasts
na internet com informações sobre a modalidade. A ABAC, entidade representativa do Sistema
de Consórcios, está disponibilizando mais informações sobre a
modalidade por meio de um novo
e exclusivo site: www.consorciode
aaz.org.br.

Para celebrar o Dia do Rock, a Secretaria Municipal de Cultura
lança programação especial para julho

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Muni
cipal de Cultura, anuncia a
Semana do Rock, que acontece
até o dia 18 de julho. O projeto celebra o Dia do Rock, comemorado tradicionalmente no dia
13 de julho, e visa ressaltar otimismo e resiliência face à pandemia. Veja a programação nas

Guia Consórcios de A a Z
A Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios
disponibiliza o Guia Consórcios
de A a Z. Todas as informações
sobre o Sistema de Consórcios,
desde a adesão até o encerramento do grupo. Acesse: https://
materiais.abac.org.br/guiaconsorcio-de-a-a-z
Programa de Certificação
Abac - PCA 10
A Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios
disponibiliza o Programa de
Certificação ABAC, destinado
aos profissionais de vendas e
representantes de administradoras de consórcios, sejam associadas ou não à entidade de
classe. Trata-se da primeira certificação exclusiva do Sistema
de Consórcios, o PCA10.
Saiba mais em https://
certificacaoabac.org.br/.

Casas de Cultura e Centros
Culturais da Zona Norte:
Titãs - Trio Acústico com
participação do Quarteto de Cor
das da OSM - 17/7 - 20 horas Show será transmitido nas plataformas do Theatro Municipal
- Com tradução em libras.
Casa De Cultura Muni
ci
pal da Vila Guilherme

- Asfi
xia no Festival #ficaemCasarão - Desde 2007, na estrada, o Asfixia Social conta com
um histórico de 2 CDs e DVDs
lançados, tendo se tornado uma
das principais bandas do underground brasileiro. Dos shows
enérgicos ao intenso ativismo,
atraiu a atenção de público e
crítica pela mistura única entre
rap, punk, ska, dub, hardcore,
jazz, raggae, funk, metal e letras que retratam o cotidiano do
grupo na periferia de São Paulo.
Página do Facebook da Casa de
Cultura da Vila Guilherme. Dia
16/7 às 20 horas. Livre. Grátis.
Live ficará gravada. Endereço:
Praça Oscar da Silva, 110 - Vila
Guilherme.
Centros Culturais
Centro Cultural da Ju
ventude - Festival Hardcore
Attack - Exposição em julho do
fotógrafo Regis Bezerra, com
trabalho focado com bandas de
rock. Ele também fotografou os
shows para ser exposto no CCJ
(de forma presencial e nas redes
sociais). Datas: até 31/7 - Local:
Avenida Dep. Emílio Carlos,
3.641 - Vila dos Andrades.

Recinto Iluminado
A Terra em evolução formando os caracteres de uma
sinfonia de paz e amor, construindo o século da renovação
em linhas alternadas.
O homem na sua luta pela
sobrevivência, onde se incendeiam ideias indo ao encontro
dos ideais; eis a criatura nascendo outra vez, um aspecto senhor
de si para a purificação dos possíveis erros do passado, caindo na
informática atual bem presente.
Este panorama traçado do
céu, desvendando os segredos
do planeta em questão, onde todos se encontram a fim de saldar dívidas ou quitar contas,
tendo o reator da resignação a
seu lado qual núcleo protetor.
Levanta-se o mar encapelado nas ondas da sonora melodia, onde as águas cantam no
seu rumor dando margem e direção ao navegante.
Louvado seja nosso Senhor
Jesus Cristo em seu lembrete de
fé que remove montanhas, cruza obstáculos.
O salto de extensão é vosso,
ide pois que a mente não tem
fronteiras.

O imenso véu do infinito,
vos pertence e o espírito é vencedor da batalha pela vida e a
morte.
Entre o céu e a Terra estais
vós peregrinos do Senhor à espera das bênçãos dos anjos.
O princípio de tudo tem sua
finalidade, de onde se resume
que a vida é composta de altos
e baixos ângulos que se encontram em algum lugar.
André Luiz já dizia: estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste.
Aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente
de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas
situações a caminho. A coragem
e a determinação constituem a
força propulsora do desenvolvimento. Eis aí, portanto, a chave do reino que é todo vosso, a
mente. A circulação dos neurônios deve ser reservada como
ouro na jazida; vai daí sois ricos
em mananciais e potencial.
O livro do pensamento, vosso guia, está sendo iluminado pelo presente vindo de um

passado milenar a caminho
do futuro cheio de peripécias.
Sereis hoje o guardião do vosso
amanhecer, e, daí surgirá o Sol
no horizonte qual facho de luz
divina vos envolvendo.
A postos, pois, guerreiros de
uma época explosiva onde sois o
ponto alto da miragem terrena.
O castelo de orações forma
vosso reino de amor onde a paz
está em Deus onipotente como
mentor maior.
Correi o campo da imaginação, colhei flores, formai a guirlanda para coroar vossa cabeça
no olimpo da vida que está aí, à
vossa frente.
Atentos ao sinal verde, é a
esperança vos chamando para
subir, penetrar o espaço cheio
de luz.
Lembrai Jesus, o Grande,
que nasceu num estábulo para
iluminar o mundo.
Os assessores dos homens
são os anjos, portanto ligai-vos
à arcada celeste para serdes homenageados como tal, nesse recinto iluminado.
IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO AO PODEROSO
SANTO EXPEDITO
Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero,
meu Santo Expedito, 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, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido.
“Fazer o Pedido” Meu Santo Expedito! Ajuda-me,
Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu
pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de
todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolvame a paz, a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei
grato pelo resto de minha vida e levarei vosso nome
a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar um PaiNosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. Publicar imediatamente após o pedido.
M.I.

