Página 8 - São Paulo, 19 de novembro de 2021

- Imóveis

CDHU alerta para ação de
golpistas contra mutuários
Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Renovação de CNH pode
ser feita pelos canais
digitais do Poupatempo
Conforme estabelecido pelo
Contran (Conselho Nacional de
Trânsito), fica revogada, a resolução que suspendeu os prazos de
validade das Carteiras Nacionais
de Habilitação, em decorrência
da pandemia de Covid-19. Com
isso, o Detran.SP retoma o cronograma, de acordo com os vencimentos do documento, a partir
de março de 2020 até dezembro de 2022 (conforme tabela
abaixo).
O serviço está disponível nos
canais digitais do Poupatempo
e do Detran.SP e deve ser realizado de forma remota, com

segurança, agilidade e autonomia. Por meio do portal (www.
poupatempo.sp.gov.br) ou aplicativo Poupatempo Digital é
possível renovar a habilitação
de forma simplificada, para as

Calendário com os novos prazos de CNH
Data do vencimento

Período máximo para renovação

Março e abril/2020 ............................ Até 30 de dezembro/2021
Maio e junho/2020 ............................ Até 31 de janeiro/2022
Julho e agosto/2020 .......................... Até 28 de fevereiro/2022
Setembro e outubro/2020 ............... Até 31 de março/2022
Novembro e dezembro/2020 .......... Até 30 de abril/2022
Janeiro e fevereiro/2021 .................. Até 31 de maio/2022
Março e abril/2021 ............................ Até 30 de junho/2022
Maio e junho/2021 ............................ Até 31 de julho/2022
Julho e agosto/2021 .......................... Até 31 de agosto/2022
Setembro e outubro/2021 ............... Até 30 de setembro/2022
Novembro e dezembro/2021 .......... Até 31 de outubro/2022
Janeiro e fevereiro/2022 .................. Até 30 de novembro/2022
Março e abril/2022 ............................ Até 31 de dezembro/2022
Maio/2022 ........................................... Janeiro/2023
Junho/2022 ......................................... Fevereiro/2023
Julho/2022 .......................................... Março/2023
Agosto/2022 ....................................... Abril/2023
Setembro/2022 .................................. Maio/2023
Outubro/2022 .................................... Junho/2023
Novembro/2022 ................................. Julho/2023
Dezembro/2022 ................................. Agosto/2023

categorias A e B, com apenas alguns cliques. O único deslocamento necessário é a realização
do exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de
trânsito.
Importante lembrar que apenas os serviços que dependem
da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira
via do RG e renovação do documento com mudança de dados,
transferência interestadual e a
alteração nas características do
veículo, por exemplo, são realizados de forma presencial nos
89 postos do Poupatempo, mediante agendamento prévio.
As demais opções, além da
própria renovação de CNH,
como: licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira
de Trabalho Digital, Segurodesemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre
outros, estão disponíveis nos canais digitais.
Renovação da CNH
Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupa
tempo.sp.gov.br ou aplicativo
Poupatempo Digital, clicar em
Serviços > CNH > Renovação
de CNH. Após confirmar os dados, o motorista pode agendar e
realizar o exame médico na clínica credenciada indicada pelo
sistema.
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Risoto de Camarão
rápido e cremoso
Seja para uma comemoração a dois, um jantar surpresa
ou refeição com a família e amigos, o risoto de camarão é sempre uma boa pedida. Um prato
fácil, rápido e delicioso que chama a atenção por ser rebuscado
e simples, tudo ao mesmo tempo. Pensando nesses momentos,
o chef Melchior Neto preparou
uma receita perfeita e muito
cremosa para quem quer arrasar à mesa.

Gratidão e Alegria

Risoto de camarão
Por chef Melchior Neto
Ingredientes: 400g de camarão descascado, 1 xícara de arroz arbóreo, ½ cebola roxa picada, 2 litros de água, 1 caldo de
legumes, 1 caldo de camarão,
1 taça de vinho branco seco, 1
colher de sopa de curry, 50g de
provolone ralado, 1 colher de
sopa de manteiga, 2 colheres de
sopa de azeite, salsa picada, sal
e pimenta do reino a gosto.
Preparo: Refogue o camarão
por 2 minutos no azeite e reserve. Coloque para ferver a água
junto com os caldos. Na mesma
panela coloque a cebola picada
e o arroz, refogue por dois minutos. Em seguida coloque o vinho e mexa até secar. Então, coloque uma concha de caldo por
vez, mexendo sem parar até secar e repita até que o arroz fique
ao dente ou no ponto desejado.
Volte os camarões, o provolone
e misture bem para derreter o
queijo. Por último, salsa, uma
colher de manteiga para dar sabor e brilho.
Receita Bolo cremoso de
Chocolate com sopa
de frutas vermelhas

Foto: Divulgação

A Companhia de
Desenvolvimento Ha
bitacional e Urba
no
(CDHU), empresa vinculada à Secretaria
de Estado da Habi
tação, alerta para um
novo golpe praticado
por estelionatários que
usam o nome de escritórios de advocacia.
Nas cartas enviadas
para a casa dos mutuários, são oferecidas falsas propostas de acordo com descontos para
regularização da dívida. No texto, é indicado também um número de WhatsAPP e um
e-mail para o mutuário dar sequência à negociação fraudulenta.
As cartas usam nomes de escritórios de
advocacia, existentes
ou não e, inclusive, um
deles é credenciado
pela CDHU. O objetivo é ludibriar o mutuário, dando a falsa impressão de se tratar de
correspondência oficial da companhia. No
boleto enviado aos mutuários, a CDHU aparece como beneficiária,
mas ao digitar o código de barras aparece o
nome de outra pessoa.
A orientação da
Estelionatários estão enviando carta usando o nome dos escritórios de advocacia
CDHU para o mutuápara oferecer falsos descontos para o morador saldar sua dívida
rio é desconsiderar essas cartas e registrar
Os endereços de e-mail ofiWhatsApp para oferecer falum boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia (pre- sas negociações financeiras. Por ciais da CDHU terminam semsencialmente ou pela internet) por isso, a CDHU reforça ao mutuá pre com @cdhu.sp.gov.br ou @
estelionato ou tentativa de estelio- rio que não negocia, nem envia apoiocdhu.sp.gov.br. A empresa
nato. O mutuário também é orien- boletos por WhatsApp; não so- não usa e-mail público (gmail,
tado a denunciar seu recebimen- licita qualquer tipo de depósi- hotmail, ig e outros). Em caso
to para a companhia por meio de to ou transferência bancária ou de dúvida, consulte apenas os
seus canais oficiais: o site da CDHU PIX para pagamento de boletos canais oficiais, como o site cdhu
https://www.cdhu.sp.gov.br/ (acessar ou quitação de débitos; e seus ou ligue para o Alô CDHU: 0800
o menu no lado esquerdo, clicar boletos são emitidos apenas pela 000 2348, que está operando
em Contato e Localização e depois Caixa Econômica Federal ou regularmente.
Para consultas presenciais, o
em Ouvidoria/Denúncias; pelo Banco do Brasil, cujos códigos de
mutuário pode procurar um dos
Alô CDHU 0800 000 2348 ou pelo barras iniciam com 104 ou 001.
Outra orientação é confe- Postos do Poupatempo, onde o
e-mail fraudesdeboletos@cdhu.sp.
gov.br e anexar, cartas, boletos re- rir sempre o nome do benefi- atendimento está funcionancebidos, print de conversas e o BO, ciário do boleto que chega ao do normalmente, ou agendanindependentemente de ter sido mutuário. Se foi emitido pela do um atendimento nos escriCDHU sempre terá o nome tórios regionais da companhia.
efetuado ou não um pagamento.
da Cia como beneficiário e o A CDHU comunica que está toCNPJ 47.865.597/0001-09, pois mando todas as providencias
Alertas
a CDHU não emite boleto em administrativas e judiciais neOutra modalidade de golpe nome de pessoas físicas ou CNPJ cessárias para coibir a ação destes golpistas.
usa o aplicativo de mensagens diferente do informado.

Ingredientes: 200g chocolate meio amargo, 50g manteiga, 150g açúcar, 50g farinha, 2
ovos, 2 gemas, 20g macadâmia.
Para sopa: 50g Morango, 50g
Framboesa, 50g Amora.
Modo de preparo: Bater os
ovos com as gemas e 100g de
açúcar até ficar bem claro,

adicionar ao chocolate já derretido com a manteiga e incorporar a farinha. Em quatro formas individuais untadas, levar
ao forno pré-aquecido a 160
graus por 15 minutos e reservar.
Bater as frutas vermelhas junto
com 50g de açúcar. Servir a sopa
fria sob o fondant de chocolate.
Guarnecer com frutas vermelhas frescas.

O homem, boquiaberto,
lembra a imagem que rege o
universo e divisa Deus Pai,
Mãe, em proporções de um
mundo maior.
A convicção firme e otimista
constitui a força motriz para a
realização dos desejos.
Vede no horizonte nascer o
Sol, a vida se vos afigura uma
veia de esperança, vós ides em
frente nessa marcha que se faz
necessária para vosso progresso. Um anjo se vos favorece, é
o anjo da criatividade; o novo
se constrói quando abris mente e coração ao poder da alma e,
conscientemente, permite que
a energia criativa se expresse
através de vós. Dessa forma,
aprendeis que o poder criativo
do universo está dentro de vosso ser e que podeis, com pensamentos, sentimentos e ações
positivas, criar a vossa própria
realidade; dizei compenetrados
nas palavras: o poder criativo
do universo está fluindo, através de mim agora.
Pronto, já vos unistes ao
Criador, nessa oração cheia de
paz na busca do amor.

Contribuindo com sua parcela, para tornar mais belo este
mundo.
Um pequenino gesto, uma
ação insignificante, podem melhorar muito o ambiente em
que vos encontrais, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reavivar aquele que está
desiludido.
Um simples aperto de mão
confiante faz renascer, por vezes, a coragem de quem está por
fraquejar.
Então: contribuindo com
algo de vosso, para tornar mais
belo este mundo!
Dominando vossa agitação.
Só as criaturas calmas podem
ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal
feito.
A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem
feito.
Quanto mais trabalho, maior
deve ser a calma. Dominando a
agitação, permanecei sereno e
tudo vos sairá bem.
Que os vossos pensamentos possam ser conduzidos pelo

caminho do bem, da paz da
harmonia.
Desde já agradecemos a
Deus, Pai e Mãe, pela sustentação que dá à criatura humana, sejam todos conduzidos ao
paraíso celestial após a luta árdua na Terra.
Abrem-se as comportas, o
homem divisa a natureza. Todo
esplendor está na imaginação.
Aí vê-se quão grande és Deus
colocando diante da criatura
o espetáculo que tem o nome
Vida, e a dimensão aparece qual
refletor de luz.
Isso sois vós na Terra, propagando o Céu, suas características próprias do Espírito da
Verdade, dando conhecimento
da sabedoria, que está no alto
com todos os seus pormenores.
E vós, homens, tende a refletir, analisar, o bem e o mal, a
fim de vos projetardes nesse espaço que ocupais na presente
encarnação.
No vosso lembrete de oração
dizei hoje e sempre: Meu dia começa com gratidão e alegria!
IRMÃ LÚCIA

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

Chef Alain Poletto | Bistrot de
Paris
Serviço: Rua Augusta, 2.542 Jardim Paulista | (11) 3063-1675
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ORAÇÃO PARA
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da
terra que tudo forma, do ar que tudo clareia, do fogo que transforma, que eu alcance sem demora o que mais desejo agora...
Sei que vou ganhar muito mais, muito dinheiro, que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que sua
graça será alcançada.
D.M.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

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.

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.

D.M.

