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CRÔNICAS DE UMA PAN DE-
MIA - REFLEXÕES DE UM 
IDEALISTA, de Gustavo Miotti 
(Editora Buqui). O que passear de 
tuk-tuk na Índia tem a ver com o 
sucesso musical de 1985 We are 
the world, George Orwell e os apa-
gões em Cuba? O olhar atento de 
Gustavo Miotti a desvelar cone-
xões imperceptíveis a olhares me-
nos sensíveis. Neste livro, o autor 
nos presenteia com um panorama 
sociocultural contemporâneo que 
combina viagens e experiências 
cotidianas permeadas por refle-
xões bem humoradas sobre a con-
dição humana. São crônicas que 
interpretam o mundo de uma for-
ma peculiar, um retrato do mun-
do atual – e passado – lapidado 
pela escrita fluente e aconchegan-
te desse cronista. Preço: R$ 39,90 
e R$ 19,90 (eBook) - Link de ven-
da: https://bityli.com/XkcCe

Inscrições abertas para 70 mães 
no combate à evasão escolar

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho 
e Turismo da Prefeitura de São 
Paulo, abrirá inscrições para 
selecionar 70 mulheres em vul-
nerabilidade social para o Pro-
grama Operação Trabalho - 
POT Busca Ativa. As inscrições 
serão feitas pelo Portal Cate 
www.cate.prefeitura.sp.gov.br 
somente no dia 13 de setembro, 
das 8 às 18 horas. 

A iniciativa, que visa gerar 
renda para mães de alunos, 
faz parte das ações que inte-
gram o Programa de Combate 
à Evasão Escolar na Rede 
Municipal. 

O programa que tem à 
frente a Secretaria Municipal 
de Edu cação, busca consoli-
dar e aperfeiçoar as ações de 
enfrentamento à evasão es-
colar na cidade de São Paulo. 
As atividades contam com 
parceiros como: o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) e Instituto Liberta.  

Para participar do POT 
Busca Ativa é necessário aten-
der aos critérios do Programa 
Operação Trabalho como: es-
tar desempregada há mais 
de quatro meses, ter renda 

familiar de até meio salário 
mínimo por pessoa da família, 
morar na capital, não estar re-
cebendo benefícios como o se-
guro-desemprego, entre ou-
tros. Para o POT Busca Ativa 
é necessário ainda ter entre 18 
e 40 anos, possuir escolaridade 
a partir do Ensino Médio com-
pleto e ser mãe de aluno da 
rede municipal ou pertencente 
à comunidade escolar. 

As selecionadas irão atuar 
como Agentes de Abordagem 
Social em apoio à equipe técni-
ca da Secretaria de Educação. 
O trabalho será desenvolvido 
próximo de suas residências 
nos territórios das Diretorias 
Regionais de Educação nos bair-
ros: Butantã, Campo Limpo, 
Capela do So corro, Freguesia-
Brasilândia, Guaia nases, Ita-
que ra, Ipiranga, Jaçanã, São 
Miguel Paulista, Penha, Piritu-
ba-Jaraguá, Santo Amaro e São 
Mateus.

Para a atividade as mulhe-
res contarão com bolsa auxí-
lio de R$ 1.155,30 por 30 ho-
ras semanais, 6 horas por dia. 
Dentre as tarefas estão: veri-
ficação de endereços dos res-
ponsáveis pelos estudantes 

não localizados, avaliar as di-
ficuldades que impedem que a 
criança ou adolescente retome 
as atividades escolares presen-
ciais, orientar sobre matrícu-
la ou rematrícula, entre ou-
tros. A SME vai estruturar um 
questionário para que as mães 
apresentem na visita e as famí-
lias respondam. 

As visitas às residências das 
famílias com crianças e adoles-
centes em idade escolar, serão 
guiadas pelos dados abastecidos 
pelas secretarias municipais de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social, trazendo maior agilida-
de ao atendimento das neces-
sidades integrais de crianças e 
adolescentes matriculados nas 
escolas da rede municipal de 
São Paulo.

As beneficiárias passarão 
por qualificação profissional e 
devem cumprir carga horária 
de no mínimo 24 horas men-
sais, a fim de se prepararem 
para o mercado de trabalho. 
A permanência no POT Busca 
Ativa é de três meses, com pre-
visão de início em 20 de setem-
bro. Para mais informações 
acesse o Portal Cate: www.cate.
prefeitura.sp.gov.br

Fundação CASA terá projeto para 
empregar 14,6 mil adolescentes

Um dos grandes desa-
fios para os adolescentes da 
Funda ção CASA é conseguir 
uma colocação no mercado 
de trabalho durante ou após 
o cumprimento da medida 
socioeducativa. 

Para capacitar e encaminhar 
à empregabilidade até 14.621 jo-
vens, no período de 12 meses, a 
Instituição lançou o Edital de 
chamamento público para se-
lecionar organização da socie-
dade civil (OSC) e celebrar ter-
mo de colaboração. A íntegra do 
documento está disponível no 
site da Fundação CASA (https:// 
fundacaocasa.sp.gov.br/) desde 
o dia 12 de agosto.

As propostas podem ser en-
viadas pelo correio ou entregues 
pessoalmente, em envelope la-
crado, na sessão do chamamen-
to, agendada para o dia 13 de se-
tembro, às 11 horas, na Sede da 
Fundação CASA, na cidade de 
São Paulo. O orçamento previs-
to é de cerca de R$ 30,7 milhões 
para termo com vigência inicial 
de 22 meses, prorrogáveis por 
até 60 meses. 

O trabalho da OSC 

A organização social será 
responsável por prestar servi-
ços de triagem; sensibilização; 
monitoramento sobre vincula-
ção e permanência no ensino 
formal após o cumprimento da 
medida; encaminhar para ensi-
no profissionalizante compatí-
vel com a escolaridade; oferecer 
formação para o desenvolvi-
mento de competências socioe-
mocionais; ser mentor no pro-
cesso de adaptação à vaga no 
mercado de trabalho (acom-
panhamento por seis meses 

durante a permanência no em-
prego); e encaminhar para va-
gas de trabalho.

Segundo a Constituição 
Federal, a partir dos 14 anos, 
um adolescente pode trabalhar 
na condição de aprendiz. Para 
a empregabilidade do públi-
co atendido, a Fundação CASA 
considera que a OSC encaminhe 
para vagas de trabalho formal, 
estágio, aprendizagem ou pro-
grama do governo, desde que re-
munerem o jovem.

O pagamento da organização 
será mensal, mediante apresen-
tação da execução dos serviços, 

que serão avaliados 
conforme os indica-
dores e metas cons-
tantes no Edital. 
Caso a OSC não 
atinja alguma meta 
ou indicador, após 
análise administra-
tiva, sofrerá redução 
na remuneração. 

Todo o proces-
so de seleção da or-
ganização da socie-
dade civil é regido 
pela Lei Federal nº 
13.019/2014, poden-
do ser selecionada 
uma OSC ou a atua-
ção em rede de duas 
ou mais organiza-
ções, desde que a 
OSC a celebrar o ter-
mo de colaboração 
atenda aos requisi-
tos da lei e do Edital. 

 
Público-alvo 

Inicialmente, a 
iniciativa vai bene-
ficiar 5.129 adoles-
centes em atendi-
mento, somados a 

esses mais 791 jovens confor-
me a média mensal de entra-
das na Instituição. No prazo de 
12 meses, a expectativa é aten-
der a 14.621 adolescentes, to-
dos residentes no Estado de 
São Paulo.  

Os jovens são aqueles que 
hoje cumprem medida socio-
educativa na Instituição (in-
ternação, internação sanção 
e semiliberdade) ou que estão 
custodiados até a sentença (in-
ternação provisória), além de 
possuir idade igual ou superior 
a 14 anos. 

Foto: Divulgação

Investimento será de R$ 30,7 milhões; Edital 
está disponível para download; sessão do 
chamamento público acontece em 13/9

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

Os Bem-aventurados
Houve um tempo em que o 

homem chegou à civilização do 
momento vivido; agora é nova 
era, como os tempos chegados 
ditos pela profecia, aí então, a 
criatura vê tudo por ângulos 
diferentes.

Portanto, tomai cautela, cui-
dados tais que vos possam levar 
à evangelização como educação 
espiritual, antes mesmo da téc-
nica da informática tão em voga 
na modernidade.

Vivendo, aprendendo, cami-
nhais rumo à redenção e, porque 
sois mortais, um dia partireis 
deixando saudades, redimido 
pelo Cordeiro Divino; vivei o 
presente objetivo na esperança 
de subir no conceito do Alto, a 
fim de angariar os troféus de 
vencedores de tempo e espaço.

Estais a passos com o Senhor 
da vida, segui a vossa trilha so-
nora, buscando a vossa paz inte-
rior, transformando, se possível, 
as pedras do caminho em peda-
ços de amor. Erguei vosso tem-
plo de orações na vossa divina 
peregrinação cotidiana.

O frontispício de uma obra 
pode ser o vosso Deus e a natureza, 

o homem na sua profundeza vai 
em busca desse néctar.

Vai daí o ser humano res-
ponde pela parte que lhe corres-
ponde na terra em viver e revi-
ver sua tarefa no seu dia a dia. 
Hoje tudo o que preciso saber é 
revelado, isso é fé e confiança no 
caminho.

Toda a prosperidade vem se 
a criatura procura entender-
se com as coisas que lhe dizem 
respeito e ao próximo, ávido de 
entendimentos.

Como todo reator, a humani-
dade clama ao universo, melho-
res condições de vida. Segundo 
o exemplo de bons caminhos 
chega-se ao Pai.

Portanto, o que é bom para 
mim vem de todos os lugares, 
todas as pessoas, todas as coi-
sas. Sois assim positivos.

Os elementos saudáveis 
existem, preciso é procurá-los; a 
mente está à frente desse shan-
gri-lá, quando funcionando à 
luz da razão o campo se abre e 
tendes extensiva forma de tera-
pia. Sois convictos de que, hoje e 
cada dia que passa minha saúde 
está sempre melhorando.

Unidos com Deus segui o ro-
teiro e a vida vos abraçará dan-
do-vos os parabéns.

Todos aspiram viver a paz, 
no entanto é preciso ter amor 
como princípio das coisas sejam 
elas quais forem. Assim, se vos-
sa fé remove montanhas, estais 
incluído na lista dos bem-aven-
turados na Terra que são cren-
tes da fé que professam. Seja 
ela qual for, será um lenitivo na 
hora difícil. Na integridade do 
meu ser, experimento e expres-
so a dança da vida.

A dança das popularidades 
é uma constante em vossas vi-
das; dar e receber, rir e chorar, 
ser e não ser, positivo e negati-
vo; desse modo carrega dentro 
de si um espectro colorido de 
energias. Aceitar e expressar es-
ses aspectos é viver integridade, 
consciente de que sois carnais 
para a expressão viva do vosso 
espírito. Esse anjo da integrida-
de está em vós na alta dos valo-
res morais.

A luta é como o trabalho in-
dispensável, que não deve cessar.

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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Merenda extra será servida 
para 700 mil alunos em situação 

de vulnerabilidade social
Na última quarta-feira (8), 

o governador João Doria anun-
ciou a implementação da meren-
da escolar extra para mais de 
700 mil estudantes em situação 
de vulnerabilidade social da rede 
estadual. A medida vai entrar 
em vigor a partir de 27 de se-
tembro, após as famílias de bai-
xa renda inseridas no Cadastro 
Único do Governo Federal ins-
creverem seus filhos no sistema 
da Secretaria da Educação. 

No total serão R$ 424 mi-
lhões investidos na ação. A me-
dida faz parte da política de 
alimentação suplementar im-
plantada pela Secretaria da 
Educação no período de pande-
mia e pós-pandêmico.

Os estudantes interessa-
dos podem realizar a manifes-
tação de interesse na Secretaria 
Escolar Digital - SED (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-co-
mo-acessar). As refeições come-
çam a ser servidas a partir do 
dia 27 de setembro. A distribui-
ção da refeição extra será feita 
da seguinte maneira:

 
•Estudantes do período diur-
no nas escolas regulares terão 
direito a duas refeições diaria-
mente: uma na escola e a outra 
que poderá ser levada para casa;
 
•Estudantes do período notur-
no nas escolas regulares, além 
da merenda servida na escola, 
será fornecido kit alimentação;
 
•Estudantes em escolas de 

ensino integral em adição à re-
feição diária, os dois lanches já 
servidos ganharão reforço.
 

Desde o início da pandemia, 
a Secretaria da Educação ado-
tou medidas para apoiar as fa-
mílias dos estudantes da Rede 
Estadual, principalmente du-
rante o período de suspensão das 
aulas presenciais. No progra-
ma Merenda em Casa foram R$ 
395,6 milhões pagos em 10 par-
celas - R$ 55/mês pagos por estu-
dante - para 770 mil alunos be-
neficiados, cerca de 22% da rede.

 
Melhoria do cardápio
 
A Secretaria da Educação 

calcula o investimento de mais 

de R$ 106,6 milhões aplica-
dos na melhoria do cardápio. 
Alimentos como carne pron-
ta para o consumo, mistura em 
pó de preparo de bebida láctea, 
torta salgada e bolos deixaram 
os cardápios a partir de 2020. 
Sendo que, as compras de agri-
cultura familiar foram reformu-
ladas e priorizadas.

Com isso, houve o aumento 
da incidência mensal nas refei-
ções do feijão, da proteína ani-
mal in natura, das frutas e dos 
artigos de hortifruti. Já os alu-
nos que sofrem com alguma res-
trição ou patologia relacionada 
à alimentação, como a doença 
celíaca, também são contempla-
dos com um cardápio especial e 
orientação nutricional.

Foto: GESP

Medida de reforço entra em vigor a partir de 27 de setembro 
para famílias de baixa renda inseridas no Cadastro Único 

e inscritas no sistema da Secretaria da Educação

Ponto inicial da linha 2161/10 Pq. Edu 
Chaves - Praça do Correio foi alterado

Desde o último sábado (4), 
a SPTrans informa que a linha  
2161/10 Pq. Edu Chaves - Praça 
do Correio terá seu ponto inicial al-
terado para a Rua Capitão Busse, 
oposto ao número 18, na região 
do Parque Edu Chaves, na Zona 
Norte. Acompanhe a alteração:

2161/10 Pq. Edu Chaves - 
Praça do Correio

Ponto inicial: Rua Capitão 
Busse, oposto ao número 18 
Ponto final: sem alteração.
Ida: Rua Capitão Busse, Avenida 
Carlos dos Santos, Avenida Edu 
Chaves, Avenida Roland Garros, 
Avenida Gustavo Adolfo, prosse-
guindo normal.
Volta: normal até a Avenida 
Gustavo Adolfo, Rua Roland 
Garros, Rua Rei Alberto, Rua 

Mamede Freire, Rua Capitão 
Busse.

Atenção

Os passageiros que utili-
zam a linha no ponto de passa-
gem localizado na Avenida Edu 
Chaves, 1.225, deverão se deslo-
car até o número 1.017, da mes-
ma via.


