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- Imóveis

Programação Cultural do Aniversário de
Fábricas de Cultura realizam
São Paulo inicia comemorações do Centenário programação especial de férias, com
da Semana de Arte Moderna de 1922
oficinas presenciais e virtuais
Foto: AGZN

Casa de Cultura Vila Guilherme é um dos pontos a receber a Programação Cultural do aniversário de São Paulo

A programação de aniversário de São Paulo elaborada
pela Secretaria Municipal de
Cultura, marca também as comemorações do Centenário da
Semana de Arte Moderna de
1922. Os eventos relativos aos
468 anos da capital se concentram entre os dias 22 e 25/1. Já
o Projeto 22+100, referente à
Semana de Arte Moderna, trará
uma série de atividades pontuais no período de 100 dias, contados a partir de 22 de janeiro,
e terá encerramento no dia 1º
de maio, Dia do Trabalhador.
Entre os destaques, o ator
Pascoal da Conceição interpreta Mário de Andrade na

performance 22+100, inspirada
em Oswald de Andrade, Mário
de Andrade e Manuel Bandeira,
dia 25, às 18h30, no Centro
Cultural São Paulo (CCSP),
localizado na Rua Vergueiro,
1.000, Paraíso.
A programação do Aniver
sário de São Paulo apresenta os novos modernistas, artistas que assim como em 1922,
rompem com padrões e inovam.
Com atrações em toda a cidade,
na Zona Norte a programação
acontece na Casa de Cultura
da Vila Guilherme, situada na
Praça Oscar da Silva.
“Nesses 468 anos, São
Paulo foi, e tem sido, palco para

acontecimentos históricos do
Brasil e do mundo. Um desses movimentos foi a Semana
de Arte Moderna de 1922. Com
isso, nada mais justo do que escolher as festividades do aniversário da cidade para dar início
a cem dias de comemoração ao
centenário da Semana de 22”,
explica Aline Torres, Secretária
Municipal de Cultura.
De acordo com a Secretaria
da Cultura, a programação
do aniversário da Cidade e do
Projeto 22 + 100 será divulgada no site e nas redes sociais da
pasta, assim como os eventos
que acontecem em todas as regiões. Confira e aproveite!

CONSEG CASA VERDE/SAN
TANA - presidido por Vicente D’Er
rico Netto, informa que retomou as
reuniões presenciais toda primeira terça-feira de casa mês, a partir
das 20 horas, no E.E Padre Manuel
da Nóbrega (Matão), situado na Rua
Santa Prisca, 122, em Casa Verde.
Dessa forma, a próxima reunião
acontece no dia 1/2 próximo.

CASA DO CAMINHO - a chegada de um novo ser ao mundo é sempre um momento de emoção e amor,
e também de preocupação para famílias carentes. Oferecer suporte
e orientação às mulheres grávidas
e às mamães com filhos recémnascidos faz parte do importante trabalho realizado pela Casa do
Caminho do Mandaqui. Desde 1978,
a Associação mantém além dessa
outras atividades solidárias, o serviço de Assistência às Gestantes. Para
presentear as mamães com roupas, fraldas e outros itens necessários para o acolhimento do bebê, a
Casa do Caminho necessita de doações. Para participar da Campanha
Enxoval de Bebê, veja as informações no quadro nesta página. Ou
entre no site www.casadocaminhomandaqui.com.br e conheça melhor
o trabalho da associação.

Caminho Mandaqui é uma das instituições que desenvolvem um trabalho assistencial em prol de famílias carentes na Zona Norte. Seu
trabalho assistencial voltado, tanto para a distribuição de cestas básicas, quanto assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade
ou mesmo campanhas periódicas
(arrecadação de cobertores ou material escolar), assim como outras
necessidades sociais é realizado há
mais de 45 anos. Todo esse trabalho é realizado através de doações,
que podem ser feitas em alimentos,
cestas, roupas (que seguirão para o
bazar da instituição) ou qualquer
valor em dinheiro. Denominada
#AmorEmMovimento, a campanha
voltada para a aquisição de cestas
básicas recebe doações de qualquer
valor, através de depósitos bancários. Maiores informações pelo tel.:
(11) 2231-3827 ou pelo site: www.casadocaminhomandaqui.com.br

ASSOCIAÇÃO ABECL (CASA
DA VÓ LIA) - a associação ABECL
está precisando de ajuda, doações
para fazer uma festa para a criançada. Estamos aceitando brinquedos, bolos refrigerantes, salgados
e doces. Para ajudar só chamar no
whatsapp ou ligar – (11) 98327-0897
- Eliane.
UM SOCORRO À MEIA NOITE
- é uma plataforma de conteúdo que
utiliza as redes sociais e principalmente o Instagram, @umsocorroameianoite, para informar, acolher
e empoderar mulheres sobreviventes de qualquer tipo de violência.
Também orienta mulheres de todo
o Brasil com publicações de conteúdos didáticos e acessíveis, com representações imagéticas atrativas.
Esses conteúdos são pautados em
temas informativos sobre os diversos tipos de violência contra as mulheres e como superá-la, sobre seus
direitos, saúde mental, bem-estar e
empoderamento feminino.

RECANTO NOSSA SENHORA
DE LOURDES - está com a horta cheia de produtos e por conta
da pandemia não estão conseguindo vender muito. Passem lá e façam umas comprinhas!!! Fica pertinho do Horto Florestal! Escola de
Educação Especial em São Paulo Endereço: Rua Luís Carlos Gentile
de Laet, 1736 - Vila Rosa. Telefone:
(11) 2203-0361.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS - a Associação Casa do

os cuidados à mãe doente e um
novo sentimento, despertado ao
conhecer Arthur Vianna, agente literário de um escritor bestseller. Evidência 7: Segredo
Codificado é um romance policial dinâmico, carregado de paixões, suspense, ação e, sobretudo, um segredo escandaloso.
Preço: R$ 43,60 - Link de venda: https://bityli.com/EKYYE

EVIDÊNCIA 7: SEGREDO
CODIFICADO de Luciana de
Gnone (Editora Casa do Escri
tor). Quando Val Ricci, inspetora da Polícia Civil, é chamada
para atender um caso de homicídio em um motel na Barra da
Tijuca, não desconfia que aquele não será apenas mais um assassinato na violenta capital
fluminense. No local, uma pista incomum é coletada pela perícia: uma folha de árvore seca
marcada com a sequência numérica 1178. À frente do caso
mais enigmático dos seus vinte anos de carreira, Val inicia
uma incessante caça para desvendar a autoria dos crimes e os
motivos do assassino. Enquanto
isso, precisa conviver com a indiferença da filha adolescente,

IMPOSSÍVEL - COMO DES
COBRIR OPORTUNIDADES
INCRÍVEIS PARA CRIAR
TRANSFORMAÇÕES
NA
VIDA, NOS NEGÓCIOS E
NO MUNDO de Alex Bonifácio
(Editora Belas Letras). O livro é um convite para ressignificar as origens da inovação.
A obra descontinua o clichê de
que as grandes ideias nascem
apenas em centros de pesquisas e são fruto das mentes de
diplomados com MBA. O livro
mostra como é possível inovar
todos os dias a partir da observação de oportunidades ocultas. Conforme o autor, acontecimentos aparentemente banais,
que não têm valor, utilidade ou
viabilidade reconhecidas, podem resultar em soluções transformadoras. Esta leitura é indicada para quem busca criar
inovações disruptivas e empreendedores que desejam desenvolver novos negócios com baixo
custo. O livro é ideal para líderes que procuram um método
simples e de aplicação imediata

Em janeiro, quem estiver
buscando uma atividade divertida já tem endereço certo. As
Fábricas de Cultura, programa da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado
de São Paulo e gerenciadas pela
Poiesis, estão com uma programação especial para o mês de férias. A partir de 18 de janeiro,
pessoas de todas as idades poderão explorar as linguagens
da dança, circo, música, escrita
criativa, artes visuais, capoeira,
teatro, foto e vídeo, de maneira
livre e lúdica.
São mais de 80 atividades, todas gratuitas e sem necessidade
de inscrição, distribuídas em formato on-line, com vídeos acessíveis pelo canal de YouTube das
Fábricas de Cultura, e no formato presencial nas unidades da
Zona Norte (Brasilândia, Jaçanã
e Vila Nova Cachoeirinha), Sul
(Capão Redondo e Jardim São
Luís), e Diadema. Confira a
programação:
Quem estiver passando pela
Fábrica de Cultura Brasilândia
poderá participar da oficina presencial “Harmonia do Jazz e da
Bossa Nova”, que apresentará
as progressões harmônicas mais

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

para promover a cultura da inovação. Empreendedores sociais
que visam transformar comunidades e qualquer pessoa com
o propósito de fazer a diferença no mundo também podem
se beneficiar dos ensinamentos da obra. Repleta de ilustrações, diagramas e exercícios práticos, a obra estimula
o potencial criativo a cada capítulo, favorecendo a germinação de ideias originais e revela
uma nova e viável alternativa
para quem deseja ver o que todo
mundo viu e pensar o que ninguém pensou. Preço: R$ 28,96
- Link de venda: https://bityli.
com/RtKYP

através de abordagens sobre o
corpo e o espaço em interação
com a fotografia.
Todos os visitantes dos equipamentos culturais gerenciados
pela POIESIS deverão apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses. (Decreto
60.989 da PMSP).
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
Funcionamento das unidades (bibliotecas e atendimento ao público para demais serviços): de terça a sexta, das 9 às 19
horas. Finais de semana e feriados, das 12 às 17 horas.
Confira a programação no
site: https://www.fabricasdecultura.org.br/index.php?t=i
Foto: André Hoff

Ao longo do mês de janeiro, as Fábricas de Cultura da Zona Norte, Sul e Diadema
oferecerão mais de 80 atividades que exploram diversas linguagens artísticas

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

constantes usadas nesses estilos, no dia 26 de janeiro, às 18
horas.
Já no dia 20, o YouTube
das Fábricas de Cultura estará movimentado. A Fábrica de
Cultura Brasilândia realiza, a
partir das 10 horas, a Oficina
“Construção de Stickers”, que
consiste no aprendizado de uma
técnica de arte urbana: a criação de adesivos (stickers) de formas simples com materiais que
o público pode ter em casa.
Às 16 horas, a Fábrica de
Cultura Jaçanã incentiva um
resgate das histórias das mulheres da família dos participantes
com a atividade “Escritas de Si:
mulheres, memórias e processos de criação”. A oficina propõe
exercícios de escrita dramatúrgica a partir das memórias de
ancestrais despertadas por objetos biográficos.
O resgate da memória também será o foco da oficina
“Fotografia e Memória: Passa
do”, que será realizada presencialmente na Fábrica de Cultura
Vila Nova Cachoeirinha no dia 26
de janeiro, às 14h30. A atividade busca estimular o autoconhecimento e a autorrepresentação

Comunicação
Fixe seu olhar no lado belo
da vida! Há tanta coisa para ser
contemplada e apreciada!
As moscas buscam as chagas, num corpo inteiramente
limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio do pântano.
Sede como as abelhas, embora tudo em torno seja lama, procurai com atenção que haveis de
descobrir uma pequenina flor,
que venha alegrar vossa alma.
Fixai vosso olhar no lado
belo da vida!
Jamais useis palavras que
façam seu companheiro desanimar do caminho do bem!
Não lançe aos outros o veneno que vos haja penetrado na
alma.
Se tiverdes tido uma decepção, avisai-o de que poderá vir
a sofrer, mas confortai a sua
alma.
O desalento é um veneno.
Não envenenai vossos amigos!
Dê-lhes alegria que é o melhor remédio que o céu fornece
aos homens, capaz de curar todas as chagas. Sede portanto o
anjo da comunicação.

Quando encontrardes com
alguém, conectai-vos com a luz
interior, permitindo que a mais
fluida comunicação aconteça.
Seja como palavras, gestos, com
um sorriso ou através do silêncio, a comunicação que surge da
alma, irradia interação e sincronicidade em vossa alma.
Expressa claramente no
mundo a voz e a sabedoria do
vosso coração. Transferi ao vosso irmão aquela expressão positiva: Hoje encontro alegria
em cuidar com amor de mim
mesmo.
Dizei sim do fundo d’alma: A
minha fé me salvou. Transmiti
força e luz no vale de lágrimas.
Com a finalidade de levantar
o astral de si e dos demais.
Sendo obediente à lei de
Deus e tendo por central de realizações o Evangelho como pastor das almas.
Direis convictos do vosso
presente de realizações: Hoje...
aceito uma vida cheia de realizações e recompensas.
Na pronúncia definida da
voz que a consciência dita:

Hoje... é cada vez mais fácil
amar a mim e aos outros.
Essa facilidade tereis quando vosso progresso espiritual se
fizer presente.
Hoje... liberto as crenças negativas e permito que minha
própria sabedoria se revele para
mim.
No terreno da paz, amai-vos
uns aos outros, na fase de amor
levantai as muralhas de proteção para que, tendo sido liderados por Deus, tenhais vosso livre
arbítrio resguardado da maldade de influências negativas.
Nem tudo o que vos aborrece e vos faz sofrer é forçosamente um mal! Quando os irmãos de
José o venderam, o que parecia
um mal, se tornou maravilhoso,
pois lhe deram a oportunidade
de chegar a ser governador do
Egito.
Tende confiança no Pai que
sabe extrair o bem daquilo que
vos parece um mal. Não se desespere. Confiante, segue em
frente!
IRMÃ LÚCIA

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

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

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
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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.M.
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