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

A Casa do Pai
Peritos do Senhor, investi-

gai tudo o que nos parece duvi-
doso no terreno sentimental ou 
racional.

Já é hora de acordar, com 
as clareadas da madrugada 
que passou, deixando no ar o 
som das trombetas dos anjos e 
arcanjos.

O campo é de ação, protegei-
nos, para não topar nas minas 
que estão no subsolo.

Vossa consciência desper-
tará porque o manhã se apro-
xima, dando-vos o recado do 
céu, tal qual um pássaro can-
tor, livre da mão do homem, 
este predador cuja a alma 
está ofuscada pela grandeza 
material.

Como crianças, rezai a 
Deus, mãos postas, ajoelhados 
em sinal de respeito e devoção. 

Assim, pois vereis a casa do Pai 
crescer sempre.

O mal e o remédio – o bem 
e o mal.

Mal sofre, bem sofrer, vai 
pondo em prática a luz que 
vem do teu evangelho irmão da 
Bíblia, no sagrado testamento 
do Senhor.

Vão ao encontro da fé disci-
plinada, aqueles que te fazem 
companhia, essa é a corte da hu-
manidade, onde todos reinam a 
seu modo, sabendo que o reino 
de Deus pertence a outro lado do 
mistério onde se encontram os 
ancestrais e antecessores vossos.

O sorriso e as palavras de 
louvor são a sua “varinha má-
gica.” É isso aí que entendeis 
ao atravessar o Cabo da Boa 
Esperança, a famosa já decanta-
da terceira idade.

Louve aquele que pode fa-
zer o que quer para si, também 
para os outros como paz e amor. 
Sabereis caminhar quando a luz 
divina se fizer presente no vos-
so caminho de radiação positiva.

Vence no final aquele que 
com a mente dócil, crê na ver-
dade e coloca-a em prática. Sois 
filho de Deus e basta viver com 
sentimento de gratidão para 
que tudo em vossa vida trancor-
ra sem problema.

Esta vida não consiste em 
ficarmos argumentando, e sim 
em expressar com a mente dó-
cil, a vida proveniente de Deus.

Vão-se os anéis, fiquem os 
dedos; então podeis trabalhar a 
vossa argila, tal qual um artis-
ta plástico.

IRMÃ LÚCIA

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

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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Aplicativo incrementa 
ferramenta de 

monitoramento da
lotação nos ônibus

Em um dos momentos mais 
delicados da pandemia, todos te-
mos acompanhado com preocu-
pação as imagens de aglomeração 
nos ônibus de diversas cidades 
brasileiras. Mesmo que ainda não 
se tenha comprovado qual o ris-
co efetivo de contaminação pela 
Covid-19 no transporte público, 
buscar formas mais seguras de 
deslocamento é uma necessidade 
para quem não pode parar e ain-
da precisa sair de casa. Pensando 
nisso, a startup brasileira de mo-
bilidade urbana Quicko, imple-
mentou em seu aplicativo uma 
revisão na ferramenta de reporte 
de usuários. Para ajudar no com-
bate às aglomerações no trans-
porte público, o reporte de lota-
ção ganhou um maior destaque 
dentro da plataforma.

Agora, basta o usuário cli-
car diretamente no ícone de 
sua parada de ônibus e selecio-
nar se o veículo está lotado e/
ou atrasado. Essas informações 
inseridas pelos próprios usuá-
rios ficam disponíveis para que 
outros viajantes que utilizam 
a plataforma vejam e tomem a 
melhor decisão na hora de es-
colher como chegar ao seu des-
tino. Seja utilizando uma linha 
alternativa que não está lotada, 

uma bicicleta, um aplicativo de 
transporte privado ou até a pé.

A função tem como finalida-
de informar sobre ocorrências 
no transporte público, mas não 
disponibiliza o motivo do atra-
so ou previsões de retorno do 
serviço. A nova funcionalidade 
está disponível para usuários 
de São Paulo, Salvador e Belo 
Horizonte, no sistema Android. 
A novidade também estará pre-
sente, em breve, para quem uti-
liza o sistema iOS.

Segundo Pedro Somma, CEO 
da Quicko, este é mais um dos 
recursos apresentados pela star-
tup, para auxiliar neste período 
de pandemia. A Quicko é a pri-
meira plataforma de Mobility 
aas Service (MaaS) 100% brasi-
leira. O App da Quicko reúne em 
um só aplicativo diversos servi-
ços de transporte e conveniência 
para os usuários de diversas ci-
dades do Brasil, proporcionando 
uma jornada mais inteligente, 

fácil e segura. O aplicativo está 
disponível nas capitais: São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salvador e 
Belo Horizonte.

Com foco na segurança, o 
Quicko App conta ainda com a 
função de compartilhamento de 
rota. Com ele, você pode enviar 
para parentes ou amigos as in-
formações do seu trajeto, como 
horário e local de embarque, 
o modal utilizado e o lugar e a 
hora de chegada.

Em São Paulo e em Salvador, 
os usuários podem comprar cré-
ditos para o Bilhete Único (SP) 
e o cartão CCR Metrô Bahia 
(Salvador), diminuindo riscos de 
contaminação, já que não pre-
cisarão ter contato com outras 
pessoas nas filas, bilheterias ou 
máquinas de autoatendimen-
to. Em Salvador, é possível con-
sultar o saldo disponível no car-
tão via aplicativo da Quicko. O 
Quicko App está disponível gra-
tuitamente para Android e iOS.
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Festival Literário traz eventos on-line 
com profissionais renomados

Em comemoração ao Dia do 
Escritor (25/7), a Unibes Cul-
tural promove o Festival Lite-
rário, Literatura em Foco, uma 
semana inteira de bate-papos 
com profissionais renomados do 
ramo que contará com a cura-
doria da premiada escritora 
Helena Andrade. 

A produção de um livro exi-
ge o cumprimento de várias eta-
pas, são necessárias, são exten-
sas, porém encantadoras. Para 
auxiliar as pessoas nessa con-
quista a Unibes Cultural realiza 
o Festival Literatura em Foco, 
de 26 a 31 de julho, totalmen-
te on-line e gratuito que propor-
cionará aos participantes, dicas 
de técnicas literárias, edição e 
revisão para uma boa história, 
ou seja, uma semana repleta de 
informações e experiências em 
como escrever um livro. 

Os encontros irão abordar 
temas, desde o momento da 
inspiração, do insight, do dese-
jo, até o momento de ter o li-
vro impresso em mãos, ou vi-
sualmente pronto, por meio 
das plataformas de publica-
ção. Confira abaixo a progra-
mação completa da semana de 
Literatura em Foco, que será 
transmitida nas redes sociais da 
Unibes Cultural, no Facebook, 
Linkedin e YouTube. Fique liga-
do e participe! 

Dia: 26/7 - das 19 às 20 horas 
Tema: Técnicas para uma es-
crita cativante! - Henrique Car-
valho - Viver de Blog 

Dia: 27/7 - das 19 às 20 horas 
Tema: Inspiração, revisão e edi-
toração, as etapas para se escre-
ver um Best-Seller - Carolina 
Vila Nova, Sheila Mendonça e 
Helena Andrade 

Dia: 28/7 - das 19 às 20 horas 
Tema: Agenciamento literá-
rio. Utopia ou realidade? - Ales-
sandra Ruiz 

Dia: 29/7 - das 19 às 20 horas 
Tema: Chega de esperar! Como pu-
blicar sua obra - Catia Mourão (Ler 
Editorial) e Laura Grossmann, ge-
rente de autopublicação na Ama-
zon Brasil e responsável pelo 
Kindle Direct Publishing 

Dia: 30/7 - das 19 às 20 horas 
Tema: Marketing Literário: téc-
nicas e caminhos para ampliar 
seu número de leitores. - Lilian 
Cardoso - LC Agência 

Dia: 31/7 - das 15 às 16 horas 
Tema: Sarau de Poesia e Roda 
de Conversa 

Para mais informações so-
bre estes e outros eventos:  
https://unibescultural.org.br/

Todas as lives serão trans-
mitidas pelo Facebook: 
https: / /www.facebook.com/
UnibesCultural
Linkedin: https://www.linkedin. 
com/company/unibescultural/? 
originalSubdomain=br
 e Youtube da Unibes Cultural: 
https : / /www.youtube.com/
channel/UCz2tQ2I5BxO2W2-
7EKkJOAw
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Da escrita a divulgação: os caminhos para 
conquistar o sonho de se tornar escritor

Morre Alberto Dualib, aos 101 anos, 
ex-presidente do Corinthians

No último dia 13 de julho, 
o ex-presidente do Corinthians 
Alberto Dualib, 101 anos, mor-
reu, a causa não foi divulgada. 
Há cerca de um mês (13 de ju-
nho de 2021), ele foi internado 
no Hospital Santa Catarina, em 
São Paulo, e estava sendo assis-
tido pela equipe do hospital. 

Alberto Dualib nasceu em 
14 de dezembro de 1919, em 
Glicério, região de Araçatuba 
e a cerca de 500km da capital 
paulista. Associou-se em 1946, 
com 27 anos, assumiu o primei-
ro cargo diretivo no Corinthians 
em 1960 e alcançou a presidên-
cia em 1993, com 73 anos. Por 
14 anos, entre 1993 e 2007, 
Dualib presidiu o Corinthians, 
ele renunciou ao cargo duran-
te um processo de impeach-
ment no Conselho Deliberativo 
do clube e no ano seguinte à re-
núncia, teve seu nome excluí-
do do quadro de sócios, após ser 
investigado e denunciado pelo 
Ministério Público Federal. Na 
carta de renúncia, o ex-presi-
dente corintiano se vangloriou 
da vida dedicada ao clube.

Eram muitas acusações 
como, por exemplo, lavagem 

de dinheiro, formação de qua-
drilha, estelionato e emissão 
de notas frias contra ele e di-
rigentes do antigo Grupo MSI, 
liderado pelo agente iraniano 
Kia Joorabchian, ex-parceiro do 
Corinthians. 

Dualib foi condenado, em 
2013, em segunda instância 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, por desvio de R$ 1,4 mi-
lhão dos cofres do Corinthians. 
Recorreu em liberdade até a 
extinção da pena por prescri-
ção, no Superior Tribunal de 
Justiça, em 2018. 

O ex-presidente acumulou 

títulos e se tornou o presiden-
te com mais taças da história 
do Corinthians, foram 12 con-
quistas importantes no período: 
cinco Campeonatos Paulistas 
(1995, 1997, 1999, 2001 e 2003), 
três Brasileiros (1998, 1999 e 
2005), duas Copas do Brasil 
(1995 e 2002), uma Liga Rio-
São Paulo (2002) e um Mundial 
de Clubes (2000) - além de uma 
Copa Bandeirantes (1994) e 
um Troféu Ramon de Carranza 
(1996). O Corinthians lamentou 
a morte em uma nota oficial. 
Dualib deixa três filhos, além de 
netos e bisnetos.
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Fundação CASA retoma visitas 
familiares e acaba com revista íntima  

Desde o sábado (17), a 
Fundação CASA retomou as vi-
sitas presenciais das famílias 
para os adolescentes em inter-
nação atendidos nos seus cen-
tros socioeducativos em todo 
o Estado de São Paulo. Desde 
segunda-feira (19), as ativida-
des presenciais do Programa 
de Assistência Religiosa (PAR) 
foram retomadas nos 124 
centros.  

O retorno da visita pre-
sencial ainda envolve o fim 
da revista íntima dos familia-
res como medida de seguran-
ça, sendo substituída pelo uso 
de escâneres corporais ou ma-
nuais, além de outros procedi-
mentos que preservam a inti-
midade e a dignidade humana. 
Todas as medidas sanitárias e 
de distanciamento continuam 
mantidas devido à pandemia da 
Covid-19. 

“Por mais que tenhamos ga-
rantido o contato dos adolescen-
tes com os familiares por meio 
virtual ou telefônico, a presen-
ça física reforça os laços afe-
tivos e a participação familiar 
na execução da medida socio-
educativa”, avalia o secretário 
da Justiça e Cidadania e pre-
sidente da Fundação CASA, 
Fernando José da Costa.  

Visita presencial 

Cada adolescente em in-
ternação, internação provisó-
ria ou internação sanção rece-
berá a visita quinzenal de um 
membro da família, previamen-
te autorizado pela equipe de re-
ferência do jovem no centro 
socioeducativo. 

Para ingressar no local, o vi-
sitante terá a temperatura afe-
rida; responderá a um ques-
tionário sobre o seu estado de 
saúde; e passará pela revista da 
segurança, com uso de equipa-
mento de escâner corporal ou, 
na sua ausência, por revista 
pessoal, que inclui uso de apare-
lho de detecção de metal.  

O visitante também deverá 
utilizar máscara durante todo o 
período da visita e, ainda, reali-
zar todos os cuidados com a hi-
giene, como lavar as mãos com 
frequência e/ou utilizar álcool 
em gel, além de manter distân-
cia de 1 metro. 

Familiar com temperatura 
corporal acima de 37,2°C ou que 
teve contato com pessoa com 
suspeita ou diagnosticada com 
Covid-19 há menos de 14 dias 
não poderá realizar visita. 

A visita presencial terá du-
ração de até uma hora e será 

agendada com a família confor-
me a realidade de cada centro 
socioeducativo.  

 
PAR 

As atividades do Programa 
de Assistência Religiosa terão 
agendamento conforme a rotina 
de cada centro socioeducativo e 
as vertentes religiosas envolvi-
das. Os parceiros que realizam 
as atividades deverão passar pe-
los mesmos procedimentos pre-
ventivos e de segurança a que se 
submetem os familiares nas vi-
sitas presenciais. 

Cada encontro terá, no má-
ximo, 15 adolescentes, para pre-
servar o distanciamento so-
cial e evitar a propagação da 
Covid-19. Apenas dois partici-
pantes ou colaboradores da de-
nominação poderão realizar a 
atividade, de acordo com o agen-
damento e a rotina do centro so-
cioeducativo, sempre limitado 
ao horário máximo das 20h30. 

Nos Centros de Atenção 
Especial (CAE), onde se realiza 
o atendimento inicial de adoles-
centes recém-apreendidos pela 
polícia, as atividades religiosas 
continuam impossibilitadas du-
rante o período de quarentena 
dos jovens.

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


