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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.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

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

Espiritualidade à vista
Vós sois a atração do turis-

ta, mesmo porque tudo circula 
na Terra, faz da vida o seu bel-
vedere, seu parque de diversões; 
então procurai

Deus entre todos; o vereis 
pleno, Onipotente.

O saldo positivo só o espiri-
tualista pode sentir e ver, por ser 
dotado de senso dimensional.

Enquanto existir céus e ter-
ras o homem ficará labutando 
com os outros, e consigo mes-
mo, pelo sentido de renovação; 
renascer de novo, é o aproximar, 
início do ano letivo na escola 
de artes e ofícios neste mundo 
afora.

Esculpir imagens faz da 
criatura um artesão; a pedra 
bruta precisa tomar forma, ser 
obra de arte.

Cuidai de vossa lavoura, fa-
zei do campo a serena festa dos 
bem-tevis.

Qual rolinha, ide devagar e 
sempre, qual pardal forasteiro, 
limpai vossa área de acordo com 
as vossas energias gustativas.

Dai ao paladar a beleza do 
periquito paciente no sabor do 
alimento, e tendo em todas as 
aves o retrato falado do homem, 
esse lutador da nova era em 
evolução espiritual.

Dando campo ao sentimen-
to, abençoai a dor que purifica, 

vivei na alegria dos justos, nes-
sa alegria angelical.

Dobrai o Cabo da Boa Espe-
rança qual sinos do campanário, 
levantai-vos soldados do Cristo, 
melhor hoje do que ontem, ama-
nhã melhor que hoje. Esse é o 
refrão desse balanço anual a ser 
feito por vós.

Entendei bem o recado, 
mãos no teclado que fará vibrar 
o som da harmonia na vossa se-
resta do amor.

Os reis magos estão à vista 
simbolicamente, saudando-lhes 
a presença sejais pródigo no co-
ração, com as dádivas a distri-
buir em sentimentos e boas vi-
brações luminosas, dizei como é 
bom ser bom!

Tende Fé, Esperança e Ca-
ridade, já estais rico neste vale 
de lágrimas, ou vale da ressur-
reição, a chamada reencarnação 
dos tempos.

O templo continuará cheio 
de incenso e de luz, se souberdes 
deixar acesa a chama sagrada.

Vós sois a vida e obra sagra-
da daquele famoso criador uni-
versal que é Deus.

Regozijai-vos, aleluia, gra-
ças, graças, assim seja, Senhor 
amém!

Como servos fiéis não dei-
xai cair vosso padrão energético 
nesse turbilhão que prolifera no 

mundo como erva daninha no 
campo da lavoura.

Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.

Essa é a trindade defensiva 
onde a religião será para o ser, o 
ópio de emanações meditativas.

Arrancai, portanto o mal, 
vereis o remédio. Dai de beber a 
quem tem sede, dai de comer ao 
que tem fome.

O Plano Espiritual, o cha-
mado alto, ainda é a casa 
do Pai atendendo aos filhos 
desgarrados.

Crescei e multiplicai-vos, 
mas para Deus, ponde ordem 
nesse progresso, se quereis ser 
a pátria onde o céu azul é mais 
azul.

A pátria do evangelho - cora-
ção do mundo.

Unidos, entrelaçados, ricos 
e pobres, pretos e brancos, es-
trangeiros ou nacionais, que 
Deus vos abençõe sem discri-
minação de raças e povos, ten-
do como retaguarda o respeito 
mútuo, arma moderna no poder 
ecumênico, para se entenderem 
religiosamente falando.

No túnel do tempo ilumi-
nando vossa jornada, a arcada 
celestial, vossa saúde na próspe-
ra luta em prol de amor e paz.

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.
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Fábricas de Cultura promovem atividades 
focadas na mulher negra empreendedora

As Fábricas de Cultura es-
tão com uma programação de-
dicada às comemorações do mês 
da Consciência Negra, com des-
taque para a produção cultural e 
o empreendedorismo de mulhe-
res negras. Todas as atividades 
são gratuitas e ocorrerão de for-
ma on-line. Confira os detalhes:

Na atividade “Empreen dedo-
rismo, mãe solo e seus corres”, 
a facilitadora e produtora cul-
tural Michelle Serra conversa 
com o público sobre sua experi-
ência no empreendedorismo em 
comércios e serviços, sendo mãe 
solo. A atividade será realizada 
no dia 17 de novembro, às 17 ho-
ras, no Instagram das Fábricas 
de Cultura.

Dialogando com o mês da 
Consciência Negra e o Dia do 
Em preendedorismo Feminino, 
a atividade “Empreendendo e 
apren dendo no audiovisual”, 
ministrada por Thais Scabio, 
criadora da Cavalo Marinho 
Audiovisual, abordará as pers-
pectivas do empreendedorismo 
no audiovisual e compartilhará 
experiências sobre este cenário 
com reconhecimento em ascen-
dência na era dos streamings. O 
bate-papo será no dia 19 de no-
vembro, às 17 horas.

O empreendedorismo afro 
continua em destaque com o ba-
te-papo entre Letícia Santos e 
Zelma Tranças, no dia 25 de no-
vembro, às 19 horas. Em “Tran-
çando Histórias”, Zelma irá con-
tar um pouco sobre o trabalho 
que realiza há mais de 30 anos na 
região de Osasco (SP), sua influ-
ência entre novos profissionais da 
área com ações de formação, e so-
bre seu próprio negócio, o salão 
especializado em beleza afro.

Os bate-papos promovidos 
pelas Fábricas de Cultura tam-
bém abordarão outras temáti-
cas relacionadas à cultura afro, 
como os cuidados com a pele ne-
gra. No dia 20 de novembro, às 
20h30, o canal do YouTube das 
Fábricas irá transmitir a con-
versa com a farmacêutica esteta 
Arina Gabriela, que contará um 
pouco sobre as características da 
pele negra e abordará os mitos 
que cercam essa pele.

No dia 14 de novembro, às 
20h30, o bate-papo será com 
Gi sele Pinheiro. Na conversa 
“Consciência Trans Negra”, Gi-
sele falará sobre o projeto Lam-
bidas Periféricas - Arte Po lí tica 
nas Ruas, que abrange as peri-
ferias da zona sul da capital. O 
projeto rea liza intervenções vi-
suais de lambe-lambe, stencil art 
e grafite, nas ruas da Favelinha 
City, visando evidenciar as temá-
ticas da negritude LGBTQIAP+ 
das periferias.

A programação das Fábricas 
de Cultura ainda inclui a exibi-
ção de produções audiovisuais 
que tratam da cultura afro-bra-
sileira. No dia 9 de novembro, 
às 20 horas, o canal do YouTube 
das Fábricas exibirá o curta “É 
exatamente isso!”, dirigido por 
Rubia Bernasci. O curta-metra-
gem apresenta a emancipação da 
pretitude por meio de um rotei-
ro de performances e narrativas 
que demonstram o significado do 
racismo e seus impactos.

No dia 24 de novembro, a 
partir das 16 horas, será exibi-
do o filme “Congado”, de Érica 
dos Anjos, obra que aborda im-
portante manifestação cultural 
imaterial do Folclore brasilei-
ro, o Congado, que é apresenta-
do no filme pelo ponto de vista 
histórico e de valorização da re-
presentatividade do povo negro, 
a fim de desmistificar a festa e o 
sincretismo religioso existentes 
no tradicional folguedo históri-
co, símbolo da memória popular.

A música também terá des-
taque na programação do mês 
com o show “Entre Águas, com 
Samantha Rebelles”, transmi-
tido on-line no dia 20 de novem-
bro, às 18 horas. Em um trabalho 
intimista, voz e violão, a canto-
ra Samantha Rebelles apresenta 
um espetáculo autoral que saú-
da as grandes mães cultuadas nos 
terreiros do Candomblé, as yabas 
Oxum, Iemanjá e Iansã, trazen-
do a relação entre a música negra 
brasileira e as diásporas africanas.

No dia 27 de novembro, o 
teatro da Fábrica de Cultura 
Brasilândia recebe o show pre-
sencial “Brasilidade - Muito 
Praz er, as Iyálódes”, organiza-
do pela produtora cultural e mu-
sical Djembe Produções e En-
tretenimentos. A partir das 16 
horas, as cantoras Natália Ri-
beiro, Patrícia Toledo e Pris cila 
Benedito irão apresentar o po-
der feminino da mulher negra 
dentro do cenário musical atra-
vés das músicas de compositoras 
negras e/ou que fizeram sucesso 

nas vozes de cantoras negras.
A cultura afro também terá 

espaço no teatro por meio da peça 
“Urucungo (Berimbau)” apre-
sentada pelo coletivo Quebrando 
a Cabaça Espalhando Sementes. 
A história de “Urucungo” Be-
rim bau trabalha com a ancestra-
lidade para mostrar como sur-
giu esse instrumento que possui 
tanta energia, musicalidade e 
inspirações. A apresentação será 
realizada no dia 20 de novembro, 
às 16 horas.

Na atividade “Afrogames”, 
com o gamer Sue The Real, o 
público entenderá como traba-
lhar o imaginário através dos 
videogames. Neste bate-papo 
no Instagram das Fábricas de 
Cultura, o gamer Sue The Real 
conta como os jogos influenciam 
o pensamento e como criar ar-
tisticamente com eles. O encon-
tro será realizado no dia 13 de 
novembro, às 16 horas.

As bibliotecas das Fábricas de 
Cultura também terão uma pro-
gramação voltada para o mês da 
Consciência Negra. Na Fábrica 
de Cultura Jaçanã, a equipe da 
biblioteca realizará a contação 
“Meu Crespo de Rainha”, de bell 
hooks, no dia 12 de novembro, 
das 11 às 12 horas.

Redes sociais: 
Facebook: https://www.facebook. 
com/fabricasdecultura/
Instagram: https://www.instagram. 
com/fabricasdeculturasn/
Youtube: https://www.youtube.
com/c/fabricasdeculturavideos

Fábrica de Cultura Brasilândia
Avenida General Penha Brasil, 
2508 | Telefone: (11) 3859-2300
Fábrica de Cultura Jaçanã
Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 | Entrada 
2: Rua Albuquerque de Almeida, 
360 | Telefone: (11) 2249-8010

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha
Rua Franklin do Amaral, 1.575 
| Telefone: (11) 2233-9270
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Dialogando com o mês da Consciência Negra e o Dia do 
Empreendedorismo Feminino, programação terá bate-papo com 
Thais Scabio sobre o empreendedorismo negro no audiovisual

Confira cinco dicas para 
evitar golpes na compra de 
carros seminovos e usados

Segundo informações divul-
gadas pela Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (FENABRAVE), o 
mercado de carros seminovos e 
usados teve um crescimento de 
48,8% entre os meses de janeiro 
a agosto em comparação ao mes-
mo período de 2020. No entanto, 
enquanto há um aquecimento do 
setor, também se observa uma 
maior ocorrência de casos de gol-
pes, principalmente em compras 
realizadas no ambiente virtual. 

De acordo com Daniel Abbud, 
CEO e sócio-fundador da Dryve, 
super app de compra e venda de 
carros usados e seminovos, o au-
mento da busca por essas mo-
dalidades acontece por conta de 
uma baixa na oferta de automó-
veis 0-km. “Estamos enfrentan-
do um momento de falta de com-
ponentes e de encarecimento 
de insumos, o que consequente-
mente afeta a produção dos ze-
ros. Em paralelo, a pandemia 
contribuiu para que os consumi-
dores passassem a procurar um 
meio de locomoção próprio, além 
de realizarem mais compras na 
internet”, explica. Pensando em 
auxiliar aqueles que desejam ad-
quirir automóveis seminovos e 
usados, o executivo separou as 
principais dicas para evitar gol-
pes. Confira abaixo:

 
Pesquisar pelo RENAVAM 

ou placa do veículo
 
Os dados do RENAVAM ou 

placa do veículo não podem ser 
alterados e, portanto, o interes-
sado pode encontrar todas as in-
formações e histórico do veícu-
lo. Para isso, basta acionar um 
corretor de seguros de confian-
ça ou no Detran mais próximo. 

 Tabela FIPE 
 
A Tabela FIPE é a responsá-

vel por reunir os preços médios 
de veículos anunciados pelos 
vendedores no mercado nacio-
nal, o que pode ajudar a definir 
um parâmetro para as negocia-
ções. Ou seja, se o carro esti-
ver a venda por um valor muito 
abaixo do padrão, é motivo para 
se desconfiar da venda. 

 
Investigue 

 
Infelizmente não tem como 

saber se uma loja física ou digi-
tal é ou não confiável. No mo-
mento, não existe um órgão fis-
calizador ou algum site em que o 
consumidor possa checar a pro-
cedência do local. Para evitar 
cair em golpe de lojas falsas, o 
ideal é pedir o CNPJ para o ven-
dedor a fim de checar a existên-
cia no site da Receita Federal ou 
na SERASA. Outra dica é rea-
lizar uma checagem em sites 
como o Reclame Aqui. 

 
Dê preferência a um 

intermediário 
 
Em alguns aplicativos de 

compra e venda de automóvel, 

existe o papel de um negocia-
dor credenciado. Ou seja, além 
da plataforma cuidar de ques-
tões como veracidade do anún-
cio e parcerias com bancos 
para financiamento dos car-
ros, essas empresas também 
oferecem um serviço em que 
um profissional irá interme-
diar toda a negociação, o que 
garante otimização de tempo 
e assertividade nos processos 
envolvidos.

 
Evite pagamentos 

antecipados
 
Um golpe de venda de car-

ros muito comum é a exigên-
cia de um pagamento anteci-
pado para fechar o negócio. Os 
golpistas podem, inclusive, emi-
tirem boletos falsos. O ideal é 
pagar apenas após a assinatura 
do contrato de compra, evitan-
do ao máximo qualquer parcela 
antecipada.

Lembrando que caso o con-
sumidor já tenha caído em um 
golpe, o PROCON da cidade 
deve ser acionado e é necessá-
rio, também, a realização de 
um boletim de ocorrência ele-
trônico ou na delegacia mais 
próxima. 
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Prefeitura renova por mais 6 meses isenção de 
taxa para bares e restaurantes do Projeto Ruas SP

Para seguir contribuindo 
com a retomada econômica do 
setor de bares e restaurantes, 
a prefeitura de São Paulo reno-
vou, por mais 180 dias, a isen-
ção de pagamento do Termo 
de Permissão Eletrônica (TPE) 
para os estabelecimentos parti-
cipantes do Projeto Ruas SP. O 
benefício tem prazo até 20 de 
abril de 2022 e foi concedido por 
meio do Decreto nº 60.657/2021. 

O Ruas SP é uma iniciati-
va da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
(SMUL) que permite que bares 
e restaurantes ampliem seus es-
paços de atendimento ao ar li-
vre, usando a faixa da rua des-
tinada ao estacionamento de 
veículos e respeitando todos os 
protocolos sanitários. O TPE é a 
licença emitida pela Prefeitura 
para os estabelecimentos auto-
rizados a participarem do proje-
to. Publicado no sábado (22) de 
outubro, o novo Decreto alterou 
o Decreto nº 60.197/2021, que 
havia estabelecido a isenção de 
taxa para o uso do espaço públi-
co por seis meses.

A renovação do prazo do 
TPE é mais uma medida da 
Prefeitura para ajudar na re-
tomada econômica da cida-
de, após o período de restrições 
causado pela pandemia do novo 

coronavírus. É interesse do 
Município garantir o maior nú-
mero de participantes ao Ruas 
SP, uma vez que o projeto ofere-
ce à população espaços de con-
vivência ao ar livre, onde é me-
nor o risco de transmissão da 
Covid-19.

Apesar de a prefeitura não 
cobrar taxa pela adesão ao Ruas 
SP, o custo para implantação do 
mobiliário é dos estabelecimen-
tos. Para ajudar a viabilizá-lo, a 
prefeitura autorizou a inserção 
de marcas e logotipos de patro-
cinadores em mesas, cadeiras e 
guarda-sóis, respeitando as re-
gras da Lei Cidade Limpa (Lei 
nº 14.223/2006).

A fiscalização do uso dos es-
paços públicos é de responsa-
bilidade das subprefeituras. 
Todavia, cabe a cada proprie-
tário garantir o cumprimento 
de todas as exigências de segu-
rança sanitária e social. O aban-
dono, a desistência ou o des-
cumprimento das obrigações 
estabelecidas em decreto farão 
com que o responsável tenha 
que restaurar o logradouro pú-
blico ao seu estado original.

Até o momento, a cidade 
possui 123 bares e restauran-
tes aprovados a participarem 
do Projeto Ruas SP. Eles recebe-
ram o aval da prefeitura de São 

Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Li-
cenciamento (SMUL), após 
apresentarem projetos de insta-
lação do mobiliário para o aten-
dimento ao ar livre.

Os estabelecimentos estão 
localizados em algumas das 171 
vias autorizadas, até o momen-
to, a receber o Projeto Ruas SP 
por atenderem às exigências es-
tabelecidas na legislação, como: 
possuir faixa de rua destinada 
ao estacionamento de veículos 
para instalação de mesas e ca-
deiras, não ocupar faixas exclu-
sivas de ônibus, ciclovias ou ci-
clofaixas e não estar localizado 
em via de grande fluxo de veí-
culos. A prefeitura está definin-
do novos logradouros de forma 
progressiva, observando as con-
dições sanitárias, técnicas e so-
ciais existentes na cidade.

Página Ruas SP

Para saber mais sobre o pro-
jeto, conferir as etapas neces-
sárias para solicitar a adesão, 
consultar as vias aprovadas, 
conferir a legislação completa 
e muito mais, acesse o site da 
SMUL.: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
licenciamento/servicos/index.
php?p=308717


