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Milagre da Fé
A máscara do rosto; a face 

do artista. Derrota o bom gosto; 
esfinge realista.

Você aí que titubeia por acei-
tar as provas da vida; aprende 
que a alma fala através do som 
proferido pela sua voz.

Seus lábios dizem que a 
vida continua e, o espírito não 
tem idade, mas, sim, evolução 
progressiva no caminho para 
Deus.

Dizei, alto e bom som: quan-
to mais velho fico, mais estou jo-
vem para o Senhor.

Quando você entender a 
linguagem dos outros povos, 
costumes de outras raças, cre-
dos e religiões, tirando de-
las energias positivas, você é 
um sábio antes mesmo de um 
poliglota.

No caso de religião: todos os 
caminhos levam a Deus.

Acione o botão verde da es-
perança e verá a estrada livre a 
percorrer.

Vamos com a harpa dos an-
jos, conhecer a fina flor da lira 
do céu, onde querubins enfei-
tam a casa de Deus.

Melodia orquestrada por to-
dos aqueles que lá estão com um 
conjunto harmonioso. Graças 
Senhor porque acolheste neste 
lar, nossos entes queridos, pe-
los antepassados de todos, que 
vivem e reinam neste paraíso 
celestial.

Aleluia , meu Senhor
Posso feliz te dizer
Pela paz, pelo amor
Da vida e do viver

Todos dão ensinamentos
A inteligência é usar
Aqueles empreendimentos
Que nos Vêm julgar

O homem vive a um passo do 
sonho, da realidade; vai daí ele 
percorrer mundos na esperan-
ça de dias melhores, firmando-
se no astral como milagre da fé.

Parabéns à catequese
Parabéns à evangelização
Na ciência do espírito
Em busca de redenção

Ontem, passei no caminho
Hoje, torno a voltar
Não esquecendo o ninho
Que é o lar doce lar.

IRMÃ LÚCIA

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.

HÁBITOS QUE CURAM, co-
ordenação de Welly Carvalho e 
Paulo Saphi, (Editora Saphi).  
A obra, que concentra 31 espe-
cialistas que darão dicas valio-
sas e transformadoras. Em um 
momento onde pessoas passam 
por crises e ainda sentem os re-
flexos gerados pela pandemia da 
Covid-19, o livro pode ser um 

verdadeiro auxiliador para ge-
rar mudanças e novas expecta-
tivas em quem já perdeu a es-
perança ou precisa se libertar 
de sentimentos e ações que não 
são benéficas. Em 31 capítulos, 
o exemplar trabalha temas de 
suma importância para os leito-
res como: responsabilidade, cri-
se, hábitos, evolução financeira, 
estratégias para vencer, auto-
cuidado e motivação, entre ou-
tros. O público ainda é contem-
plado com exercícios que podem 
ser colocados em prática ao fim 
de cada assunto que foi trata-
do e ensinado. Preço: R$ 57,00 
- onde comprar: https://editora-
saphi.negocio.site/

ANIMATRÓPOLE DE LIU 
OUBIÑA (Editora Pé de Pitan-
ga). Inspirado em A Revo lução 
dos Bichos, de George Orwell, a 
narrativa traz uma visão críti-
ca e um toque político ao apre-
sentar Animatrópole, uma cida-
de formada apenas por animais. 
Mas um desastre inesperado 
atinge a cidade e o pânico se 

espalha entre a bicharada. Para 
encontrar uma solução peran-
te o inesperado, eles precisarão 
esquecer as diferenças e traba-
lhar juntos uma estratégia para 
superar a ambição pelo poder. 
Valor: R$ 43,90 | Onde encon-
trar: https://www.amazon.com.
br/dp/6587801005?ref=myi_ti-
tle_dp

Dicas para lidar com vizinhos 
barulhentos no seu condomínio

Uma das questões mais 
complexas - e corriqueiras - na 
vida em condomínio é, sem dú-
vida, o barulho causado por vi-
zinhos inconvenientes. Do ar-
rastar de móveis à gritaria, das 
pequenas obras aos interminá-
veis ensaios com instrumentos 
musicais: tudo pode ser moti-
vo para o transtorno entre os 
moradores e a dor de cabeça do 
síndico.

Dados indicam que, só na 
capital paulista, o número 
de boletins de ocorrência por 

perturbação de sossego dobrou 
entre janeiro e outubro de 2020, 
na comparação com o mesmo 
período de 2019. A quantidade 
surpreende: de 896 para 1.947 
registros, representando um 
aumento de 117%. Veja algumas 
alternativas que podem ser cer-
teiras na hora de lidar com esse 
tipo de situação no seu prédio. 

•Tenha uma boa conversa;
•Registre as infrações;
•Adapte o ambiente;
•Exija seus direitos.

Foto: Divulgação

Aumenta o número de 
boletins de ocorrência por 
perturbação de sossego

Jovens da Fundação CASA 
prestaram provas do Encceja PPL

Na quarta-feira (13) e 
quinta-feira (14), adolescen-
tes em internação e egres-
sos dos nove centros socio-
educativos do Com  plexo da 
Vila Maria, na cida de de São 
Paulo, prestaram as provas 
do Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências de 
Jovens e Adultos para Pessoas 
Privadas de Liberdade (Encceja 
PPL). A certificação do Ensino 
Fundamental ou do Ensino Mé-
dio, e os testes são aplicados 
nos sistemas socioeducativo e 
prisional. 

Os jovens são parte de um 
grupo de 1.790 internos e egres-
sos, de 87 centros da Fundação 
CASA em todo o Estado de 
São Paulo, que foram inscri-
tos para prestar os exames. Na 
quarta, 1.206 candidatos pu-
deram realizar as provas do 
Ensino Fundamental. Já na 
quinta, foi a vez de 584 ado-
lescentes inscritos para pres-
tar os testes de certificação do 
Ensino Médio.  

“A elevação da escolaridade 
é um passo fundamental para 
que esses adolescentes conti-
nuem seus estudos, buscan-
do melhorar suas competên-
cias educacionais e se qualificar 
ainda mais para o mercado de 
trabalho”, avalia o secretário 
da Justiça e Cidadania e pre-
sidente da Fundação CASA, 
Fernando José da Costa.  

O Encceja PPL é voltado a 
pessoas privadas de liberdade 
que não concluíram os estudos 
na idade-série correta e bus-
cam a certificação dos ensinos: 
Fundamental ou Médio - ou ao 
menos a proficiência em algu-
mas disciplinas.  

Por causa da pandemia da 
Covid-19, a edição de 2020 do 
Encceja PPL aconteceu nes-
te ano. As provas ocorreram 
nas unidades socioeducati-
vas em que os adolescentes da 
Fundação CASA foram inscri-
tos, com todos os cuidados pre-
ventivos em relação ao novo 
coronavírus. 

No Complexo Vila Maria, 
prestaram as provas 272 ado-
lescentes ainda internados 
nos CASAs Governador Mário 
Covas, Bela Vista, Vila Gui lher-
me, São Paulo, Ônix, Paulista, 
Nova Vida, Ouro Preto e João 
do Pulo. Sete jovens já desin-
ternados retornaram para res-
ponder aos testes. 

Desde 2017, o Ministério da 
Educação (MEC) passou a cer-
tificar o Ensino Médio - antes 
era apenas o Fundamental. O 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) é res-
ponsável pela execução do 
Encceja PPL. 

 
Critérios 

Para obter a certificação do 
Ensino Fundamental, o inscrito 
precisa ter, ao menos, 15 anos, 
enquanto a pessoa que deseja 
certificar-se no Ensino Médio 
precisa ter ao menos 18 anos, 
além do Ensino Fundamental 
completo.  

De acordo com o Ministério 
da Educação (MEC), o Ensino 

Fundamental possui nove 
anos. O ingresso da criança se 
dá aos seis anos de idade, com 
expectativa de conclusão aos 
14 anos.  

Segundo o MEC, na etapa 
seguinte, do Ensino Médio, a 
expectativa é que o adolescen-
te que cursa tenha idade entre 
15 e 17 anos. Jovens e adultos 
com idades cronológicas in-
compatíveis com as das séries 
encontram-se em defasagem 
idade-série. 

 
Escolarização na 

Instituição 

A educação escolar na 
Fundação CASA é realizada em 
parceria com a Secretaria do 
Estado da Educação. Os ado-
lescentes privados de liberda-
de são matriculados em escolas 
da rede pública estadual, mas 
têm aulas dentro dos centros 
socioeducativos, com professo-
res da Secretaria. O cronogra-
ma de aulas, conteúdos e mate-
rial didático seguem aquilo que 
é ministrado na rede pública do 
Estado.

Foto: Divulgação

Adolescentes privados de liberdade buscam certificação dos ensinos: 
Fundamental e Médio; provas aconteceram nos dias 13 e 14/10

Cruz Vermelha São Paulo faz campanha para 
arrecadação de alimentos e recursos financeiros

Após o recorde de 57,2 tone-
ladas de roupas na Campanha do 
Agasalho 2021, a Cruz Vermelha 
São Paulo (CVSP) tem um novo 
desafio: arrecadar alimentos e 
recursos financeiros para conti-
nuar ajudando as 118 ongs ca-
dastradas junto à entidade.

Se os itens da Campanha do 
Agasalho aqueceram mais de 
30 mil pessoas durante o inver-
no, agora é o momento de aju-
dar a alimentar quem tanto pre-
cisa de ajuda. A entidade avalia 
que os impactos sociais da pan-
demia, aliada ao agravamen-
to da crise econômica, eleva-
ram o número de pessoas que 
vivem em situação de insegu-
rança alimentar. “Atualmente, 
20 milhões de brasileiros che-
gam a passar 24 horas ou mais 
sem nada comer”, relata Bruno 
Semino, diretor executivo da 
Cruz Vermelha São Paulo, que 

cita os dados sobre inseguran-
ça alimentar da Rede Pessan 
(Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Ali-
mentar e Nutricional).

O desafio de obter alimentos 
para essa quantidade de pesso-
as é enorme. Para efeito de com-
paração, no mês de setembro a 
entidade arrecadou 12,3 tone-
ladas de alimentos e cestas bá-
sicas, mas doou 14,3 toneladas 
desses itens e 11 mil másca-
ras (a diferença veio de recur-
sos próprios). Em termos de re-
cursos financeiros livres, foram 
recebidos R$ 9 mil em setem-
bro, R$ 32 mil em agosto e R$17 
mil em julho para custear toda 
a operação logística. Para se ter 
uma ideia da escassez de recur-
sos, em fevereiro as doações li-
vres chegaram a R$ 2,3 mil para 
sustentar a instituição. “A nossa 
dificuldade está no fato de que 

o número de famílias precisan-
do de cestas básicas e outros ti-
pos de ajuda só aumenta e não 
há recursos para auxiliar a to-
dos”, destaca Semino.

Contribuição - Tão impor-
tante quanto receber alimen-
tos e roupas é a obtenção de re-
cursos financeiros, pois é com 
esse dinheiro que é feito todo 
o apoio às atividades da Cruz 
Vermelha São Paulo. Quem qui-
ser se tornar um doador da en-
tidade pode fazer a contribui-
ção pela internet acessando o 
site https://www.cruzvermelha 
saopaulo.org.br com valores 
mensais a partir de R$ 15,00. 
As contribuições em alimentos 
podem ser feitas de forma pre-
sencial na sede da entidade, lo-
calizada na Avenida Moreira 
Guimarães, 699, Indianópolis, 
São Paulo.

Lei Cidade Limpa completa 15 anos gerando 
mudanças na paisagem da cidade de São Paulo

A Lei Cidade Limpa (Lei 
nº 14.223/2006) completou 15 
anos, e desde a sua sanção em 
setembro de 2006, a legislação 
gerou mudanças significativas 
na paisagem de São Paulo, ten-
do retirado dos espaços públicos 
a publicidade desordenada e es-
tabelecido regras para resgatar 
e valorizar a cidade antes escon-
dida entre anúncios.

Antes da Lei Cidade Limpa, 
São Paulo era tomada por pro-
paganda de todos os tamanhos e 
tipos, as avenidas recebiam out-
doors enormes e havia uma dis-
puta entre empresas por espaços 
de divulgação para suas marcas. 
Hoje a situação é muito diferen-
te: são proibidos pinturas em fa-
chadas e outdoors com anúncio 
de empresas e produtos.

O Centro Histórico da Ci-
dade (região da Sé) era carac-
terizado pela presença de pai-
néis enormes de publicidade 
antes da Lei. As empenas ce-
gas (fachadas laterais sem ja-
nelas) de prédios no Minhocão, 
por exemplo, eram tomadas por 
grandes anúncios. Atualmente, 
15 anos após a vigência da Lei, 
esses espaços passaram a rece-
ber painéis de grafite executa-
dos por artistas nacionais e in-
ternacionais, democratizando 
o acesso a manifestações ar-
tísticas na cidade, de forma 
gratuita.

A Lei Cidade Limpa tam-
bém regrou, de forma rígida, a 
permanência na paisagem dos 
chamados anúncios indicati-
vos, que identificam nomes de 

estabelecimentos ou atividades 
exercidas nas edificações. É o 
caso do Espaço Itaú de Cinema, 
na Rua Augusta, onde sua pla-
ca escondia a fachada do antigo 
Cine Majestic. A adequação do 
espaço com a aprovação da Lei 
permitiu a cinéfilos e a popula-
ção em geral apreciar o edifício 
de estilo Art Déco, construído 
na década de 1940.

Dúvidas

Quer saber mais sobre a Lei 
Cidade Limpa? Acesse o Manual 
Ilustrado: https://www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/desenvolvimento_urba-
no/arquivos/CPPU/cartilha-ci-
dade-limpa-visualizacao-rev-
02-visualizacao.pdf

Acidente no sábado interditou 
a Rua Voluntários da Pátria
No último sábado (16), hou-

ve um acidente sem vítima, en-
volvendo uma carreta e um pos-
te, entramos em contato com a 
CET e nos informou que, por 
volta das 3 horas da manhã 
aconteceu um acidente sem ví-
tima, na Rua Voluntários da 
Pátria, 2.319, uma carreta co-
lidiu com um poste, e ocupou a 
pista toda. Os agentes de trân-
sito montaram desvio, orienta-
ram os motoristas e por volta 
das 18h, o policiamento autori-
zou a remoção da carreta e tro-
ca do poste pela ENEL. O moto-
rista foi autuado por dirigir em 
local/horário não permitido. A 
pista foi totalmente liberada no 
domingo, 01h50.

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Subprefeitura San-
tana/Tucuruvi, informou que 
logo após o acidente ocorrido 
no último sábado (16), na Rua 
Voluntários da Pátria, o imóvel 
em frente ao acidente foi visto-
riado e não foi identificado dano 
estrutural.

Foto: cedida pelo leitor Guilherme Oliveira

Carreta colidiu com um poste e imóvel em frente 
na Rua Voluntários da Pátria, 2.319
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