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ACSP-Distrital Nordeste promove homenagem à Imprensa
A Associação Comercial
Distrital Nordeste realizou
na última segunda-feira (13),
evento para homenagear a
Imprensa regional. Em sua
sede, na Avenida Guilherme
Cotching, a distrital rece
beu representantes de diver
sos veículos de comunicação,
convidados e o palestrante
J.B. Oliveira, que abordou a
história da Imprensa.
Para compor a mesa dire
tora do evento, o cerimonialis
ta Davi Gonçalves convidou o
diretor superintendente da
Distrital Nordeste - Willian
Oliva: diretor-superintenden
te da Dis
trital Norte - Rui
Manoel Freitas; o subprefeito
de San
tana/Tucuruvi - João
Neto e o diretor da empre
sa MM Foods, Marcelo Alves
Geraldes.
Na ocasião, recebeu uma
homenagem especial Evandro
Franco, por seu excelente
trabalho na Asso
ciação Co
mercial de São Paulo por 30
anos. Também foram lembra
dos por completar 30 anos de
voluntariado junto à Distrital
Nordeste o casal Sônia e
Daniel D’Aquino. Entre os
veículos de comunicação ho
menageados, esteve A Gazeta
da Zona Norte.
A ACSP-Distrital Nordes
te funciona desde 1992 e
atende a área dos distritos de:
Vila Maria, Vila Guilherme,
Parque Edu Chaves, Vila
Sa
brina, Vila Medeiros, Ja
çanã e Jardim Brasil. Com
sede na Avenida Guilherme
Cotching, 1.070, oferece di
versos serviços a seus associa
dos. Informações pelo tel;(11)
3180-3467, 3180-3468 ou ce
lular: 97764-0028, ou e-mail:
dnordeste@acsp.com.br
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O orador J.B. Oliveira falou sobre a história da comunicação

Entre os homenageados, o jornal A Gazeta da Zona Norte

Homenageados por 30 anos de trabalho voluntário junto à
Distrital Nordeste, o casal Sônia e Daniel D’Aquino

Auditório da Distrital Nordeste recebe convidados
para homenagem à imprensa

Coluna de Meditação*

Renovações
De repente o céu se abriu,
foi tudo de acordo com as leis
do universo, o homem prepa
rado absorveu o clima, aque
le despreparado caiu genu
flexo, perante aquela luz,
quando foi o momento de
pensar.
Analisando bem as situa
ções houve cânticos e lamen
tos entre o Céu e a Terra;
no envolvimento geral fica
ram todos surpresos, quem
do bem, quem do mal, entre
esse turbilhão como terre
moto ou maremoto.
Daí, surgindo entre as
nuvens, apareceu Maria Au
xiliadora procurando recom
por o lar terreno da melhor
maneira possível.

Numa revoada de pás
saros fugindo ao temporal,
vedes contristados a súbita
mudança de vida.
É o planeta todo em con
fusão, sem ter ao menos tem
po para se conduzir ao pico
da montanha, onde o Cristo
fez sua oração.
À frente está o corcel que
vos levará num caminho in
certo, como peregrinos na
romaria do Senhor.
Então, ficais atônitos,
parados no tempo, obser
vando as inovações, em
busca de um ideal, o ho
mem se projeta, procuran
do dias melhores, sempre
atento a seu visual e à sua
personalidade.

AGRADECIMENTO
Estais meditando qual
ermitão na sua ermida, como
viver nesse minuano que so
pra de norte a sul, de leste
a oeste, pondo em reboliço
toda uma nação, no grito de
guerra fria, tal qual a criatu
ra humana no presente.
Nesse mundo de Deus,
apenas podeis orar, para sus
tentar-vos no equilíbrio geral.
Ponde na vossa alça de
mira, a Onipotência Divina
que rege todos como afinada
orquestra instrumental.
Só assim podeis enxergar
o sol nascente em toda sua po
tência natural. Ide, o progres
so vos espera hoje e sempre!
IRMÃ LÚCIA

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

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

ORAÇÃO PARA NÃO TER ANGÚSTIA
E NEM FICAR SEM DINHEIRO
Meu glorioso Santo Onofre, que pela Divina
Providência fostes vós santificado e hoje estais
junto de Deus. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço quatro graças,
glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos
atendeu, atendei-me nas graças que vos quero
pedir (fazer o pedido). Vós que fostes o pai dos
solteiros, sede meu pai. Vós que fostes o pai dos
casados, sede meu pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da
mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço:
atendei-me nas graças que acabo de pedir, para
ter o coração em paz e os bens terrenos de que
necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças relacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias,
depois mandar publicar.
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.R.M.

Zona
Norte,
ame-a!

