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Projeto Feliz
procura voluntários
para a distribuição
de livros infantis
O Projeto Feliz, criado o em 1998 pela escritora Patrícia Engel Secco,
responsável por tornar a cultura e a diversão, por meio da leitura e das artes
cênicas, acessível para crianças e jovens de todo o país, ensinando Ética, Cidadania
e Valores Humanos está em busca de voluntários e parceiros para ampliar a sua
rede de distribuição gratuita de livros infantis pela cidade de São Paulo.
Leia mais na página 4

Revista rende-se ao sucesso
de Camila Pitanga
Crédito: Paulo Vainer e Veronica Casetta

Leia na página 3

De olho na cozinha
Aprenda a fazer uma
deliciosa torta de atum
acompanhada pela
receita de salada verde.

Marcos
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(*) Edna Roland

Divisões perigosas
O caso da Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro, ocorrido recentemente e que
envolveu a empregada doméstica de cor
parda Sirlei Dias de Carvalho Pinto,
repete a mesma cena brasileira de tantos outros episódios: não se trata da
ausência de limites, mas da existência
da geografia da raça, cor, classe e gênero, traduzida em tacanhos estereótipos que expressam as hierarquias sociais vigentes.
Uma mulher parda, em um ponto de
ônibus às 4h30 da manhã, só pode ser
uma prostituta e, “portanto”, pode tornar-se um saco de pancadas de jovens
quase brancos da emergente classe
média da Barra da Tijuca. Convém lembrar que quatro desses jovens foram
reconhecidos na delegacia pela empregada como os agressores que a espancaram e a roubaram.
O pai do quinto agressor — um estudante de Direito — bem treinado na
ética brasileira, que aplica a lei de acordo com a raça e a classe do acusado e
da vítima, declarou que “as crianças”
(sic) que espancaram Sirlei não deveriam ser presas, pois estudam na faculdade e trabalham. Portanto, não são
bandidos.
Bandidos, no Brasil, como sabemos,
são sempre pardos ou pretos, são de-

sempregados, não chegam à universidade (especialmente às públicas), moram em favelas onde podem ser mortos ao resistirem à polícia, tenham ou
não praticado crimes, sejam crianças,
adolescentes ou adultos.
Como, provavelmente, não leram o
livro organizado pelos líderes do Manifesto contra as Cotas Raciais, os “pueris” tijucanos não ficaram sabendo que
no país não existem divisões raciais: ignoraram que brasileiros de todos os tons
de pele se misturam, e que não podemos aceitar a introdução de uma divisão legal que separe e divida o povo.
Deve ser, por isso, que quebraram o
braço e o rosto da mulher.
Os agressores de Sirlei ignoraram,
assim, que “raça não existe”. Não agiram por causa de “raças oficiais”, supostamente criadas agora pelas políticas de ação afirmativa que estão colocando negros nas universidades brasileiras. Agiram a partir do velho racismo nacional, que pode ser muito confortável para pesquisadores que, durante décadas, se beneficiaram de recursos para estudar um fenômeno “tão
peculiar” e que, agora, começa a ser
enfrentado por políticas propostas por
aqueles que foram o seu objeto de estudo.

Diferentemente do que supõem alguns, o comportamento dos jovens, que
moram em condomínio de luxo, não resulta de uma falha na sua formação
familiar. Pelo contrário, expressa a eficácia da introjeção do racismo, do sexismo e da formação dada pela família,
pela escola, por universidades em que
não se convive com pessoas negras em
pé de igualdade.
Ao contrário do que propalam os
seus detratores, as políticas de ação
afirmativa nas universidades promovem
a integração racial. Além de garantirem
o acesso ao ensino superior a negros e
estudantes egressos de escolas públicas, ao colocar lado a lado negros e
brancos no ambiente universitário, elas
têm o potencial de humanizar os jovens
brancos das classes média e alta, habituados a pensar que negros e negras
são cidadãos de segunda classe, destinados a serem objeto do seu prazer e
do seu ódio.
(*) A autora é psicóloga, integrante do Grupo
de Especialistas da Organização das Nações
Unidas (ONU) para o programa de ação da
3ª Conferência Mundial contra o Racismo e
responsável pela Coordenadoria da Mulher e
da Igualdade Racial da Prefeitura de
Guarulhos (SP).
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Vogue rende-se
ao sucesso de
Camila Pitanga
revista Vogue de agosto, editada pela
Carta Editorial, só dá Camila Pitanga!
Assumindo em Vogue o papel de modelo,
ela protagoniza três editoriais de moda
encarnando o mundo fashion com rigor e
seriedade em um megatrabalho de mais
de 60 páginas que é pura diversão.
Concebidas pelo diretor de criação
Giovanni Bianco, com o apoio de uma equipe afiadíssima de stylists, maquiadores e
produtores executivos, as páginas apresentam três novas propostas de moda.
Grafismos, geometria e arquitetura foram os temas que inspiraram a capa da
revista e o editorial clicado por Paulo Vainer

e Veronica Casetta num superestúdio fazendo contorcionismo. Vestidões leves e
vaporosos, que certamente vão pegar no
alto-verão, foram fotografados por Bob
Wolfenson na Restinga da Marambaia, no
Rio de Janeiro. E o smoking inspira looks
não necessariamente masculinos, mas que
partem da desconstrução do traje, no ensaio de caras e bocas registrado por Gui
Paganini no Copacabana Palace.
A transformação de Camila Pitanga
atriz em Camila Pitanga modelo revela mais
uma faceta do talento de uma mulher que
mostra que, com boa vontade, nem a agenda louca de protagonista da Globo impede
dedicação de corpo e alma a projetos que
lhe dão prazer. Diversificada e temática
ao mesmo tempo, essa edição de Vogue,
além de Camila, mostra o que está sendo
feito na busca de um mundo melhor, já que
troca de estação combina com troca de
idéias, ou seja, combina também com
reciclagem. Uma verdadeira ode à natureza. Inspire-se!

EM ALTA

EM BAIXA

O fundador da Comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib, irá gravar seu primeiro DVD no Teatro da
Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Este é o segundo DVD inteiramente produzido
pela Gravadora Canção Nova, e reúne as 21 músicas de maior sucesso
nos 30 anos da comunidade católica.
Com o nome “Como é linda nossa família”, o DVD ilustra a grande
família Canção Nova formada por
pessoas de todo o Brasil, ao longo de
três décadas de existência da comunidade de Cachoeira Paulista, no
Vale do Paraíba (SP).

Os veículos de comunicação que
insistem em fazer do caos aéreo mo-

Crédito: Paulo Vainer e Veronica Casetta

A

Camila Pitanga

Fofocas Rapidinhas
* O ator Marcos Pasquim e Luciele Di Camargo, irmã de Zezé e Luciano,
voltaram a namorar. Casamento nem pensar, xiiiii!!!
* Íris Stefanelli e Alemão será que o amor acabou? Tenho muitas dúvidas,
será?
* Adriane Galisteu poderá ser vista novamente brilhando na Marques de Sapucaí
A diretoria da Unidos da Tijuca, já confirmou a permanência da apresentadora
à frente da bateria na folia de 2008. Haja fôlego!!!

Somos culpados de muitos erros e muitas falhas,
mas nosso maior crime é abandonar as crianças,
desprezando a fonte de vida.
Muitas das coisas podem esperar.
A criança não pode.
É exatamente agora que seus ossos estão se formando,
Seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo.
Para ela não podemos responder: Amanhã.
Seu nome é: Hoje.
Gabriela Mistral

Reflexão

Pen

nto
same

tivo de jogo político, num momento
delicado que o país atravessa.
O papel de informar, noticiar cabe
a todos, com cautela, ética e sem sensacionalismo. Corrigir falhas, adotar
medidas enérgicas e com resultados
práticos é o que todos brasileiros e
brasileiras desejam e a pergunta fica
no ar, quando será resolvido?

“Faça da queda um passo...
Do medo uma escada...
Do sonho uma ponte...
E da procura, um encontro”
Fernando Sabino
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Portadores de
Projeto Feliz procura
mieloma múltiplo se
voluntários para a
distribuição de livros infantis reúnem em São Paulo

O

Projeto Feliz, criado
em 1998 pela escrito
ra Patrícia Engel Secco, responsável por tornar a cultura e a diversão, por meio da leitura e das artes cênicas, acessível para crianças e jovens de todo
o país, ensinando Ética, Cidadania e Valores Humanos está em
busca de voluntários e parceiros
para ampliar a sua rede de distribuição gratuita de livros infantis
pela cidade de São Paulo.
Em uma quase uma década de existência, o projeto já
distribuiu gratuitamente mais
de 30 milhões de livros, em inúmeras cidades do Brasil, boa
parte para crianças que jamais
tinham lido um livro antes. Segundo a autora, a oportunidade representa o incentivo ao
contato com a cultura, sobretudo aos que jamais puderam
pagar comprar um livro. “Pretendemos além de contar histórias, formar pequenos cidadãos. Para isso é preciso fazer com que eles tenham acesso a um universo de idéias
motivador”, explica Patrícia.
Escolas Públicas, instituições de caridade e bibliotecas
são os principais parceiros na
distribuição dos seus livros.
Até mesmo o Rally dos Sertões colabora anualmente levando exemplares para as crianças que moram ao longo do
trajeto da prova. Além dos livros, o Projeto Feliz, com
apoio das leis de incentivo à
cultura, transforma parte das
suas obras em espetáculos teatrais e se apresenta por todo
o Brasil. Mais de 70 mil crianças foram levadas ao teatro
desde que o a ação cultural iniciou suas atividades. Eventualmente ocorrem também exposições e oficinas culturais.
Empresas como Unilever,
Rigesa, Dpaschoal, Ultragaz,
Embraer, Merial, Cosipa, Nu-

O mês de agosto é marcado pelo Seminário para Pacientes e Familiares International Myeloma
Foundation (IMF) São Paulo,
onde os portadores de
mieloma múltiplo, tipo de câncer de medula (tecido esponjoso que preenche o centro da
maioria dos ossos) afetando
as células plasmáticas, um
tipo de glóbulos brancos, ficam conhecendo as novas
pesquisas de avanço no tratamento.
Durante o encontro são
realizados consultas eletrônicas, palestras com médicos de
renome internacional, pesquisadores, vale ressaltar que a
pesquisa é um componente

tron, Kibon, Voith,
IBM, Tortuga,
U m i c o r e ,
CSN,entre outras,
já apoiaram a
idéia.
Os livros do
Projeto Feliz estão
sempre à disposição dos interessados em recebê-los
ou distribuí-los, e
podem ser solicitados pelo e-mail
projetofeliz@
terra.com.br ou
telefone 0115093.3599.
Conheça mais
sobre a escritora
Patrícia Engel Secco, 44
anos, formada em Administração de Empresas, iniciou sua
carreira trabalhando no mercado financeiro, sendo responsável por projetos de implantação
de áreas e desenvolvimento de
produto em bancos multinacionais como o Citibank e o
Banco Interatlântico. Há 10
anos decidiu mudar de área e
passou a escrever histórias infantis educativas aos seus filhos Bruna e Luiz Eduardo, na
época com 4 e 5 anos, após não
encontrar bons exemplos nas
fábulas que contava a eles. Escreveu a primeira abordando
conceitos de Ecologia, Limpeza Pública, Reciclagem e Educação Social. De lá para cá,
ela não parou mais de escrever. Temas como Cidadania,
Pluralidade Cultural e Inclusão
Social estão sempre presentes em seus livros. A Felicidade das Borboletas, 2006, por
exemplo, foi inspirado na história real de uma menina bailarina que sofre de deficiência
visual. O livro, escrito em braile e impresso em tinta com letras especiais para deficientes

visuais, mostra a preocupação
da autora em incluir na sociedade todos os tipos de diferenças, sem qualquer discriminação.
Atualmente, Patrícia tem
mais de 170 títulos publicados
e 30 milhões de livros distribuídos gratuitamente em todo o
Brasil por meio do Projeto Feliz, do qual é a fundadora.
Seus trabalhos, todos de
excelente qualidade gráfica e
conteúdo simples, direto e sensível, têm sido reconhecidos,
cada vez mais por entidades e
instituições ligadas à literatura,
como a União Brasileira dos
Escritores (UBE), que agraciou-a com o Prêmio Mérito
Cultural em 1998, e o Prêmio
Adolfo Aizen de Literatura
Infantil em 2003. Fora do Brasil, a escritora ganhou destaque com a premiação IBBY International Board on Book
for Young People (Catálogo Internacional - Outstanding
Books for Young People With
Disabilities, em 2000); e o convite para participar da feira de
livros infantis de Bolonha, na
Itália, em 2005.

crucial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes
hoje, buscando a cura no futuro.
Os principais assuntos
abordados são para o entendimento da doença, terapias,
tratamento de primeira linha,
cifoplastia, transplante de
medula óssea, novos medicamentos e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
No encontro de 2007, uma
apresentação do grupo teatral
Santa Gente marca com diversão e alegria de todos presentes. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone: (11)3726-5037 e pelo portal de conteúdo www .
myeloma . org . br.

Curtas
* Cristo Redentor é uma das novas 7 maravilhas do mundo, os nomes dos vencedores foram revelados, em cerimônia
realizada em Portugal. Entre os eleitos estão também a Grande Muralha da China, a cidade inca de Machu Picchu, o
Coliseu de Roma e o Taj Mahal, na Índia.
* Segundo Analy Almeida,o jogador de futsal Francisco
Anibio Silva Costa o popular Índio, morador do bairro da Vila
Matilde, que atualmente joga em Canoas, foi preso no Ginásio da Ulbra por motivo de não pagamento de pensão alimentícia, o jogador ainda continua detido.
* A Associação dos Jornais de Bairro da Zona Leste Ajorleste assina parceria / termo de cooperação com o curso
de comunicação social da Universidade Cidade de São Paulo
- Unicid abrindo um importante canal, onde o aluno e corpo
docente da universidade estarão estudando como funciona
os jornais de bairro filiados, na prática, mostra a importância
que os veículos da imprensa regional estão exercendo.
O coordenador do curso de comunicação social da Unicid,
Prof. Juarez Tadeu de Paula Xavier está animado com a importante parceria e até o final de agosto iniciam-se os estudos com aulas/palestras realizadas pelos diretores da Ajorleste.
As cartas e reclamações para esta seção devem ser
enviadas para o endereço eletrônico da redação:
central@redefolha.com.br .
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Zona Leste um point
do samba e pagode
Em matéria de pagode a região
Leste da capital tem uma marca importante e presença fundamental dentro do cenário musical e pensando nisso a Chopperia do Bilú apresenta todas as quintas-feiras o Pagode da
Dona Quinta, com Jorginho Soares
(foto) e Bisck.
Além da agitação, eles apresentam grandes sucessos, ainda recebem a presença de nomes do gênero musical, a animação não pára, por

conta do som ao vivo, rolando uma
excelente performance do DJ Felipe
Negrada.
A noite fica mais encantada pela
presença das mulheres que são convidadas VIP até às 00:00 horas.
O Pagode da Dona Quinta vale
a pena conferir, na Chopperia do Bilú
na Av. Tibúrcio de Souza, 148 - Itaim
Paulista. Mais informações pelo telefone: (11) 6561-4522.

AGENDA DAS
DAS ESCOLAS DE SAMBA
AGENDA
GRUPO ESPECIAL
ROSAS DE OURO
10/08 (Sex.) – 5ª Eliminatória de Samba Enredo e Ensaios da Bateria as partir das 20h, entrada R$
10,00.
26/08(Dom.)–Diadefazeradiferença(açõessociaissimultâneascomváriosserviçosgratuitos)das
09h00 às 17h00.
END: Rua Cel. Euclides Machado, 1066 – Tel: 3931-4555.
GAVIÕES DA FIEL
10/08 (Sex.) – 2ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 21h, entrada homens R$ 5,00 mulheres
R$ 3,00 e sócios em dia a entrada é franca.
17/08 (Sex.) – 3ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 21h, entrada homens R$ 5,00 mulheres
R$ 3,00 e sócios em dia a entrada é franca.
24/08 (Sex.) – 4ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 21h, entrada homens R$ 5,00 mulheres
R$ 3,00 e sócios em dia a entrada é franca.
31/08 (Sex.) – Grande Final das Eliminatórias de Samba Enredo a partir das 21h, entrada homens
R$ 5,00 mulheres R$ 3,00 e sócios em dia a entrada é franca.
Ensaios da Bateria – Todas as terças-feiras a partir das 20h00, entrada franca
Todos os Sábados Feijoada com Pagode a partir das 13h00, entrada franca.
END: Rua Cristina Tomas, 183 – Bom Retiro – Tel: 3221-2066.
ÁGUIA DE OURO
11/08 (Sáb.) – Feijoada da Ala Methanol a partir das 13h00 com pagode e apresentação da Ala da
Amizade, entrada R$ 15,00.
17/08 (Sex.) - Pagode do Águia de Ouro a partir das 22h00, entrada R$ 3,00 homens e R$ 2,00
mulheres.
18/08 (Sáb.) – Feijoada da Bateria a partir das 13h00, entrada R$ 15,00.
25 e 26/08 (Sáb. e Dom.) – Tradicional Festa Agostina do Águia de Ouro com comidas típicas,
brincadeiras e muito mais.
Todos os Domingos às 14h00 - Escolinha de MS e Porta Bandeira, às 17h00 Escolinha da Bateria
e às 20h00 Ensaio Geral, entrada franca.
END: Av. Francisco Matarazzo, 1986 – Pompéia – Tel: 3872-8262.
TOM MAIOR
11/08 (Sáb.) – Apresentação dos Sambas a partir das 21h00, entrada R$ 5,00 ou 1kg de alimento
não perecível.
18/08(Sáb.) – 1ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 21h00, entrada R$ 5,00 ou 1kg de
alimento não perecível.
Todos os Sábados Escolinha da Bateria das 17h00 ás 19h00 e a partir das 21h00 Ensaio da Bateria,
entradafranca.
END: Rua Eugênio de Medeiros, 263 – Pinheiros – Tel: 3031-6680.
CAMISAVERDEEBRANCO
18/08 (Sáb.) – Das 12h ás 15h – Feijoada em Verde e Branco, entrada é definir.
Das 15h ás 18h – Pagode de Mesa
A partir das 18hs - Apresentação dos Sambas Enredo
END: Rua James Holland, 663 – Barra Funda – Tel: 3392-4978.

UNIDOS DE VILA MARIA
10/08 (Sex.) – 1ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 20h00, entrada á definir.
12/08 (Dom.) – Eliminatória de Samba Enredo a partir das 20h00, entrada á definir.
18/08 (Sáb.) – Baile das Baianas dos Anos 60 a partir das 21h00, entrada R$ 7,00
Ensaios da Bateria –Todos os Sábados às 14h30 Escolinha da Bateria Mirim e às 16h30 Ensaios
da Bateria, entrada franca.
END: Rua Cabo J. Monteiro da Rocha, 448 – Jd. Japão – Tel: 6981-3154.
ACAD. DO TUCURUVI
Ensaios da Bateria – Todos os Sábados a partir das 19h30 –Entrada franca
END: Av. Mazzei, 722 – Tucuruvi – Tel: 6204-7342.
MOCIDADE ALEGRE
12/08 (Dom.) – às 16h00 Pagode da Morada, às 18h00 5ª Eliminatória de Samba Enredo, entrada
R$ 5,00.
19/08 (Dom.) – Dia da Beleza com escova, corte, depilação, manicure, tranças, tatuagens e muito
mais a partir das 09h00 às 14h00, entrada gratuita.
Colaboração: Projeto Negritude Fashion Hair, ProjetoTesourinha, ONG cosmética beleza e cidadania, Projeto Morada do saber.
END: Av. Casa Verde, 3498 – Bairro do Limão – Tel: 3857-7525.
X-9 PAULISTANA
10/08 (Sex.) – 4ª Caldinho (verde, terra, feijão e canja) a partir das 20h00, entrada R$ 10,00
12/08 (Dom.) – 4ª Eliminatória de Samba Enredo e Ensaio da Bateria a partir das 20h30, entrada
R$ 5,00.
18/08 (Sáb.) – Festa de Lançamento das Fantasias do Carnaval 2008 a partir das 21h00, entrada
R$ 10,00 convite individual, R$ 60,00 a Mesa com 4 lugares e Camarote R$ 20,00 por pessoa.
END: Av. Luiz Dumont Villares, 324 – Carandiru – Tel: 6977-2146.
VAI-VAI
12/08(Dom.)–3ªApresentaçãodosSambasEnredoapartirdas18h00,entradaR$10,00
TodasasTerças-feiras“SambaNossodeCadaDia”comaaladoscompositoreseintérpretes,acada
semanaumaatraçãodiferente,das19h00às23h00,entradaR$2,00ou1kgdealimentonãoperecível.
Todos os Sábados Feijoada com Pagode, com aAla dos Compositores e intérpretes a partir das
12h00, entrada franca, feijoada R$ 20,00.
END: Rua São Vicente, 276 – Bela Vista – Tel: 3105-8725.
PÉROLA NEGRA
Ensaios da Bateria: Todos os Domingos a partir das 15h00, entrada franca.
END: Rua Girassol, 51 – Vila Madalena – Tel: 3812-3816.
NENÊ DE VILA MATILDE
12/08 (Dom.) – 1ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 20h00, entrada R$ 5,00
Ensaios da Bateria - Todas as Quartas-feiras e aos Domingos a partir das 20h, entrada franca.
END: Rua Júlio Rinaldi, 01 – Vila Salete – Tels: 6682-2275/ 6684-1055.

GRUPO DE ACESSO
BARROCA ZONA SUL
11/08 (Sáb.) – 33ª Festa de Aniversário da Barroca Zona Sul a partir das 22h00.
Ensaios da Bateria: Todas as Quintas-feiras e Domingo a partir das 20h00
END: Av. Prof. Abraão de Moraes, 1800 – Água Funda – Tel: 5072-1158.
LEANDRO DE ITAQUERA
11/08 (Sáb.) – Grande Encontro de Baterias a partir das 23h00, entrada R$ 5,00
Ensaios da Bateria: Todas as Sextas-feiras a partir das 21h00, entrada franca.
END: Rua Padre Viegas de Menezes, 66 – Itaquera – Tel: 6748-7564.
UNIDOS DO PERUCHE
12/08 (Dom.) – 2ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 20h00, entrada franca
Ensaios da Bateria – Todas as Quintas-feiras a partir das 20h, entrada franca
END: Av. Ordem e Progresso, 1061 – Bairro do Limão – Tel: 3951-4099.
UNIDOS DO VALE ENCANTADO
Ensaios da Bateria: Todos os Domingos a partir das 20h00, entrada franca.
END: Rua Dr. Gustavo da Veiga, 29 – Tel: 7134-2712.

ACAD. DO TATUAPÉ
Ensaios da Bateria: Todos os Sábados a partir das 21h00, entrada R$ 1,00.
25/08 (Sáb.) – Apresentação dos Pilotos de fantasias a
partir das 21h, entrada R$ 1,00
END: Rua Mello Peixoto, 1513 – Tatuapé – Tel: 6197-2303.
IMPERADOR DO IPIRANGA
12/08 (Dom.) – 3ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 22h.
19/08 (Dom.) – 4ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 22h.
24/08 (Sex.) – Apresentação dos Pilotos a partir das 21h00
26/08 (Dom.) – 5ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 22h.
02/09 (Dom.) – 6ª Eliminatória de Samba Enredo a partir das 22h.
09/09 (Dom.) – Semi Final das Eliminatórias de
Samba Enredo a partir das 22h.
16/09 (Dom.) - Apresentação dos Finalistas a partir das 22h.
23/09 (Dom.) – Final das Eliminatórias de Samba Enredo a partir das 22h.
Ensaios da Bateria – Todas as Quartas-feiras a partir das 20h, entrada franca.
END: Av. Carioca, 99 – Vila Carioca – Tel: 6215-8197.
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Curso Intensivo de Formação Profissional
“Vivências e Relatos – Virando o Jogo”
O mundo globalizado faz com que o
mercado de trabalho seja cada dia mais
exigente, fazendo com que um novo e
complexo perfil profissional seja exigido daqueles que buscam uma vaga de
emprego, conquistando seu tão sonhado lugar no mercado de trabalho. Por
isso, a rotina de confecção e entrega de
currículos, dinâmicas de grupo e entrevistas, antes algo tão corriqueiro, representa hoje um momento primordial
e de suma importância para a avaliação
do potencial do profissional em relação
à vaga e às expectativas do empregador.
Partindo dessa realidade o curso de
“Vivências e Relatos – Virando o Jogo”
foi concebido. Seus idealizadores são
especialistas em educação e RH com
carreiras sólidas e ampla vivência no
mercado comercial e na iniciativa privada, atuando em parceria com diversas empresas renomadas.
O curso “Vivências e Relatos – Vi-

rando o Jogo” traz uma proposta diferenciada, saindo dos limites da teoria e
atingindo em cheio a prática, a partir
das vivências de seus idealizadores e
dos relatos daqueles que encontram dificuldades em sua recolocação no mercado de trabalho. Portanto, seu objetivo é eliminar os pontos negativos da
apresentação desses trabalhadores e
torná-los aptos, com técnica e atitude,
a enfrentar todo esse processo e essa
nova realidade.
Para alcançar esse objetivo, o curso
“Vivências e Relatos – Virando o Jogo”
é composto de 5 horas, onde os seguintes temas serão abordados e discutidos:
O curso será realizado sempre aos
sábados ou aos domingos, com 6 horas
(sendo uma hora de intervalo). Os certificados serão entregues ao final e o participante do curso “Vivências e Relatos –
Virando o Jogo” receberá dos
organizadores o material completo – apostila com todo o conteúdo do curso e espaço para anotações e uma caneta – e também a alimentação no dia do evento.
Não perca tempo e solicite a inscrição da sua associação neste curso, aumentando as chances da sua comunidade no mercado de trabalho atual.

O curso é ministrado
pelos seguintes profissionais:
Emerson Nunes,educador, jornalista, empresário, diretor-presidente da
executiva da Associação dos Jornais
de Bairro da Zona Leste - Ajorleste, diretor do portal de notícias Rede Folha
(www.redefolha.com.br), editor dos
jornais Folha da Vila Matilde, do jornal
Conduzindo Notícias, diretor de imprensa do G.R.C. Escola de Samba Leandro de Itaquera, da Federação Paulista de Dardo (www.fpd.org.br) e do
Grupo Kerubim e apresentador e âncora do Teen Notícias.
Marcelo Santos, empresário, educador, pós-graduado em Educação pela
Universidade Federal de Lavras, detentor do Certificate of Proficiency in
English expedido pela University of
Cambridge (Inglaterra), diretor executivo da Snap Idiomas e palestrante em
diversos eventos sobre Educação e Ensino de Idiomas.
Mais informações e solicitação
de datas:
Prof. Emerson Nunes
(11) 9789-7750
emerson@redefolha.com.br

 Importância da seleção para a empresa contratante e suas características;
 O perfil desejado pelas empresas no mercado atual;
 O desenrolar de uma entrevista – suas armadilhas e como sair delas;
 Confecção de um curriculum vitae – como tornar-se diferente dos outros;
 Cartas de apresentação – sua importância e modelos;
 A importância de uma segunda língua na formação profissional;
 O mercado de trabalho atual e suas características;
 Dinâmicas de grupo e o trabalho em equipe;
 Análise dos relatos e vivências, com mudança de atitude – “Virando o Jogo”

Buffy
Saffiha
Animação em festas

Eventos em geral

Despedida de solteiro

Shows drags

Telegrama animado

Festas e Desfiles

Diversão e muito humor

(11) 9789-7750

Folha da Vila Matilde

Jornal realiza jantar de
homenagem aos
empresários da Zona Leste
No segundo semestre
de 2007, o jornal Folha
da Vila Matilde, jornal
Conduzindo Notícias e
o portal de notícias
Rede Folha organizarão
um grande encontro de
negócios e oportunidades para o desenvolvimento da cidade de São
Paulo, em especial da Zona Leste.
Um dos principais objetivos desse encontro é contribuir para o avanço das discussões de assuntos importantes da atualidade no meio sócio empresarial, enaltecendo os participantes que mais se destacaram pela
sua atuação na administração empresarial e nos empreendimentos da região.
A mesa será composta por executivos e por profissionais de diversas
áreas, setores do poder público e da
iniciativa privada.
O momento mais importante do
evento será a outorga do diploma de
Amigo do Jornal de Bairro e a homenagem com a placa comemorativa de
Empresário do Ano.
No ato da inscrição, o empresário
vai adquirir uma cota de 20 convites
vip's para seus convidados participarem da noite da cerimônia das entregas acima.
O valor de cada convite de caráter
beneficente é de R$ 100,00 (cem reais).
Podem participar e se inscrever,
empresários, profissionais liberais, investidores e empreendedores. Os homenageados ganham com a institui-

ção do diploma e da
placa, um verdadeiro
"selo de qualidade" e
mérito especial.
Após a solenidade
um grandioso coqueteljantar de confraternização será servido a todos convidados, com
um sensacional show
musical.
Ressaltamos que somente 20 empresários receberão a justa homenagem pelos relevantes serviços prestados. O local do evento será divulgado em breve. A organização está
escolhendo um agradável ambiente
que tenha infraestrutura para abrigar
com conforto e segurança os homenageados e seus convidados.
O telefone para mais informações,
reservas de cotas, adesões e publicidade é (0XX11) 6742-3466.Responsabilidade Social
Faça a sua boa ação!
Parte dos recursos arrecadados
serão automaticamente repassados à
Associação Roda Viva, que desenvolve um amplo e sério trabalho aos
portadores de necessidades especiais.
Os recursos servirão para ampliar
seus principais serviços sociais, melhorando o atendimento aos seus assistidos.
Uma das principais e mais sérias
associações da Zona Leste, a Roda
Viva busca a conscientização da sociedade para a causa dos deficientes
físicos ao longo da sua existência.

Entidade firma parceria
e abre cursos para a
Melhor Idade
A Sociedade Amigos da
Vila Talarico abre vagas em
diversos cursos gratuitos a
população com mais de 65
anos.
O presidente da Sociedade Amigos da Vila Talarico,
Orlando D’agostino firmou
importante parceria com o
Núcleo de Convivência da
Melhor Idade, realizando diversas atividades dedicadas
as pessoas idosas, totalmen-

te de graça.
Os cursos, como pintura,
ginástica, entre outros acontecem de segunda a sextafeira, em diversos horários,
na sede social da Sociedade
Amigos da Vila Talarico, situada na Rua Paranhos, 156
- Vila Talarico - Zona Leste.
Os interessados deverão
ter mais informações no telefone: (11) 6653-1363.
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PROMOÇÃO
EXCLUSIVA
DA FOLHA
DA VILA
MATILDE AJORLESTE

Por Cima ou Por Baixo, Mas Com Muito Humor
Os leitores e leitoras dos veículos de comunicação filiados à Associação dos Jornais da Zona
Leste – AJORLESTE, terão 50% de desconto, basta apresentar o cupom devidamente preenchido, na bilheteria do teatro. (Atenção: desconto válido para aquisição de um par de convites,
promoção não cumulativa)
Nome completo legível:......................................................................................................
Endereço:............................................................................................................................
........................................................................................................................................
N°.........complemento:.......................
Telefone:...................................e mail:..............................................................
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Odara comemora
três anos de
espetáculo em São Paulo

Cartas à redação
O líder comunitário Douglas Ribeiro dos Santos, da Associação Voluntária Douglas Ribeiro, reclama à equipe de reportagem da Folha da
Vila Matilde, medidas enérgicas por melhoramentos públicos no Parque
Guarani, atendida pela Subprefeitura de Itaquera, entre os principais
problemas:
- Canalização do Córrego Rua do Sabugueiro, onde nesses períodos de
chuva pesada existe o transbordamento. Já nos dias normais, a população
convive com o mal cheiro, existem moradias caindo dentro do córrego.
Segundo o líder, há 9 anos eles vem cobrando soluções práticas, das autoridades competentes e até agora nada foi feito pela Prefeitura.

Peça do Grupo Omo-Ayê reúne
teatro, dança e música afro
“Odara - Tradição, Cultura e Costumes de Um Povo”, musical afro encenado pelo Grupo Afro Cultural OmoAyê, está comemorando três anos em
cartaz na cidade de São Paulo. São mais
de cem apresentações no palco do Café
Concerto Uranus (Rua Dr. Carvalho de
Mendonça, 40 - Campos Elíseos), Centro.
As apresentações acontecem todas
às quintas-feiras, às 21 horas.
A peça, escrita e dirigida por Márcio
Telles, reúne teatro, música e dança para
falar sobre a criação do mundo, segundo a cultura Yorubá, grupo étnico africano que representa 18% da população
da Nigéria, com comunidades pequenas
no Brasil.

O elenco, com 45 atores, dançarinos e percussionistas, se reveza em um
texto interativo, onde figuram Orixás,
capoeira, samba de roda e batuques. A
história é contada por uma negra “centenária”, vivida pela atriz Lena Silva,
que vivenciou glórias e tragédias de um
povo africano. A personagem faz sua
narração se misturando à platéia e convida para uma viagem musical, com
efeitos de luzes, que parte do Continente Africano e chega ao Brasil, com uma
explosão contagiante de sons.
A proposta do grupo também é a
reflexão para temas como discriminação racial, inclusão étnica e valorização da cultura afro-brasileira e africana.

Serviço:
Espetáculo Musical: Odara - Tradição, Cultura e Costumes de Um Povo
Texto: Marcio Telles
Direção Geral: Marcio Telles
Duração: 70 minutos
Local: Café Concerto Uranos
Endereço: Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 40 - Campos Elíseos (Centro)

- Passarela para pedestre Rua Rainha da Noite, no Pq. Guarani –
Itaquera, onde um abaixo-assinado com 2.700 assinaturas foi protocolado na
EMURB, até o momento, nem se quer um estudo foi feito para viabilizar este
projeto.
- Lixão nos baixos do Viaduto Antônio Larragoitti Sanches Jr., tornando-se um verdadeiro depósito de lixo, local onde proliferam doenças, servindo de moradias de mendigos, ponto de tráfico de drogas, desova de carros
roubados, queimadas diárias, deixando o local insuportável com mal cheiro
causado pela constante fumaça. é tanto lixo que não se pode andar mais na
calçada, colocando em risco de acidentes graves à população.

Selma Daltro cobra solicitação a Sptrans
Cobertura de ponto de ônibus
Moro no Jardim Santa Maria há mais de 27 (vinte e sete) anos. Eu e outros
moradores dessa região utilizamos os ônibus da SPTrans.
Na Avenida Itaquera altura do nº 1.100, esquina com a Rua Custódio Lobo
(sentido bairro Centro), mais ou menos 50 (cinqüenta) metros depois do semáforo, tem um ponto de ônibus, antes o mesmo tinha cobertura da antiga CMTC,
depois da mudança para SPTrans essa cobertura foi retirada e até o presente
momento não colocaram outra.
Portanto, em época de chuva (como agora) os moradores dessa região que
vão para o ponto de ônibus ficam debaixo de chuva. Quando está chovendo
muito forte só com o guarda-chuva não adianta, ficam todos molhados, ou seja,
vão trabalhar encharcados, ficando o dia inteiro com aquela roupa molhada.
Esse ponto de Ônibus fica atrás de uma revendedora de automóveis e também
esse ponto fica de frente a outra revendedora de automóveis “Dot-Car”.
Nesse local citado têm revendedoras de automóveis, uma de frente para a
outra, conforme mencionado, fazendo a cobertura do ponto não irá prejudicar
em nada.
Enviado por e mail a nossa redação.

Ingressos: R$ 25,00
Desconto: 50% para reservas pelo telefone (11) 3822-2801
Informações e Reservas: 11 - 3822-2801

As cartas e reclamações para esta seção devem ser enviadas para o endereço eletrônico da redação: central@redefolha.com.br .
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ASSIFICADOS CLASSIFICADOS CLASSIFICADOS CLASSIFICADOS CLASSIFIC

ATENÇÃO
Os classificados do jornal Folha da Vila Matilde obedecem um
rígido formato padrão, elaborado para atender com perfeição e
credibilidade aos nossos clientes, vale, ainda ressaltar:
O anunciante deverá procurar as bancas autorizadas e preencher a autorização/ contrato, pessoalmente, levando documentos pessoais (RG e CPF), no caso de pessoa jurídica o CNPJ e
a Inscrição Estadual.
O anúncio mínimo de 05 (cinco) linhas, deverá ser preenchido a
guia, no ato do preenchimento da autorização / contrato.
Não será aceito o cancelamento da veiculação, em hipótese
alguma, após 24 horas do preenchimento da autorização.
Não haverá reembolso do valor do anuncio, mediante cancelamento.
Somente as bancas autorizadas, são as representantes comerciais do jornal – (verificar abaixo a relação de bancas), nenhum
contato publicitário poderá oferecer os classificados fora as bancas de jornais, tome muito cuidado.
O telefone (11) 6742-3466 está a inteira disposição para mais
informações adicionais.
Pagamentos somente a vista para os anúncios classificados

BANCAS AUTORIZADAS
Banca Brasília
Endereço: Praça Maiacá, n° 94
(em frente ao 66 DP)
Jardim Brasília
Telefone: (11) 6749-3046
Responsáveis: Cida ou Renato

Banca do Carlos
Av. Waldemar Carlos Pereira, 293
(em frente a padaria Chuletão)
Vila Matilde
Telefone: (11) 6194-3204
Responsável: Carlos

Veículos – Vende-se

Vagas de Emprego

CHEVROLET MONTANA 1.8
MPFI CONQUEST CS 8V
FLEXPOWER 2P MANUAL
2004/2004
Alarme, ar quente, protetor de caçamba, travas elétricas, vidros elétricos, capota marítima, porta-copos,
direção hidráulica
Ótimo estado, o alarme sobe os vidros, pára-choque na cor, faróis
Philips, particular ou 10.000 + transf
21x 850,00. Tratar com Carlos
Augusto.
Fone: 9468-1961

Cargo: Tester
Requisitos: Não é necessário experiência, somente ser usuário de aparelhos celulares e gostar de tecnologia. Imprescindível Inglês avançado para leitura e escrita. Desejável Espanhol
Atividades: Irá testar softwares de celulares com
preenchimento de planilha de testes em inglês.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 100
Pessoa responsável: Viviane

VERONA GLX 2.0 I 1994
Ótimo estado, 4 portas ,cor prata,
completo, particular
– Ligue: 9843-3146

Cargo: Analista de Implantação
Requisitos: Experiência com Treinamento a
usuários de microinformática, Atendimento a clientes corporativos através de visitas ou atendimento pessoal, Conhecimento básico em sistemas de telefonia (PABX, centrais telefônicas),
Conhecimento médio em microinformática:
Windows, Redes, hardware, Conhecimento
médio em MS-SQL e Access. Disponibilidade
para viagens.
Atividades: Implantação do sistema da empresa

no ambiente do cliente, envolvendo: instalação,
configuração, testes, treinamento e acompanhamento da operação com o sistema.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana
.com.br
Código da vaga: 103
Pessoa responsável: Viviane
Cargo: Programador VB
Requisitos: Mínimo 01 ano de experiência em
Visual Basic 6.0 (VB6) e Microsoft SQL, desejável conhecimento em VB.NET. Experiência com
desenvolvimento em empresas, preferência realizando manutenção de sistemas já existentes,
suporte técnico direto a clientes.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 101
Pessoa responsável: Viviane

Cargo: Instalador de Acessórios
Requisitos: Experiência mínima de 02 anos na
função, possuir cursos específicos na área de
instalação.
Atividades: Instalação de acessórios e suporte
técnico.
Salário Fixo + VT + VR + Assistência Médica +
Assistente Odontológica.
Local de Trabalho: Alphaville
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 93
Pessoa responsável: Thais
Cargo: Piloto Teste
Requisitos: Experiência de 02 anos na função.
Possuir CNH. Possuir curso técnico em mecânica e elétrica de autos.
Atividades: Controlar qualidade dos serviços
executados, realizar testes de rodagem com
cliente.
Salário Fixo + VT + VR + Assistência Médica +
Assistente Odontológica.
Serviços de preparação dos veículos para venda. Limpeza interna, higienização dos bancos e
estofados, limpeza externa, serviços de polimento de pintura, lavagem de motor, substituição de
calotas, limpeza de porta-malas, limpeza de
veículos expostos no show-room e no pátio de
usados.
Salário Fixo + VT + VR + Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Alphaville.
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana
.com.br
Código da vaga: 92
Pessoa responsável: Thais
Cargo: Preparador
Requisitos: Experiência mínima de 01 ano na
área comercial.
Atividades: serviços de preparação dos veículos para venda. Limpeza interna, higienização
dos bancos e estofados, limpeza externa, serviços de polimento de pintura, lavagem de motor,
substituição de calotas, limpeza de porta-malas, limpeza de veículos expostos no show-room
e no pátio de usados.
Salário Fixo + VT + VR + Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Guarulhos - SP.
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 91
Pessoa responsável: Thais
Cargo: Vendedor Externo
Requisitos: Ter 01 ano de experiência na função.
A empresa oferece salário fixo + comissão +
benefícios. Forma de contratação CLT.
Atividades: Vendas externas de serviços e de
aparelhos de rastreamento via satélite.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 94
Pessoa responsável: Juliana
Cargo: DBA Oracle
Atividades: Coordenação de equipes de analistas e programadores, análise e modelagem de
banco de dados e SQL. Forma de Contratação:
PJ
Local de Trabalho: Morumbi

Fazer Cadastro Urgente: www. gestaohumana
.com.br
Código da vaga: 87
Pessoa responsável: Manoela
Cargo: Analista de Sistemas Pleno
Requisitos: Experiência mínima de três anos na
função.
Conhecimentos na Plataforma.NET, utilizando
as seguintes tecnologias: ASP.NET,
WebServices, WebForms; Conhecimentos em
Linguagem de Programação C#; Experiência em
Banco de Dados SQL Server e Oracle; Conhecimentos para leitura de modelos em UML, casos
de uso e casos de Teste.
Local de trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 86
Pessoa responsável: Viviane
Cargo: Técnico de Laboratório
Atividades: Interpretação de circuitos eletrônicos, manutenção de equipamentos eletrônicos
industriais multimarcas, avaliação de componentes de circuitos danificados de placas e equipamentos eletrônicos.
Horário: De 2ª a 6ª das 08:00 as 17:30
Salário e Benefícios: Fixo + VT + VR + Moradia.
Forma de Contratação: CLT Local de Trabalho:
Curitiba – PA
Grande chance de crescimento.
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 79
Pessoa responsável: Manoela
Cargo: Analista de Segurança Pleno
Atividades: Consultoria em Segurança da Informação, análise de vulnerabilidades, teste de
invasão de rede e Web, Hardening e homologação de soluções de Segurança da Informação,
entre outros.
Requisitos: Experiência mínima de 02 anos na
área de Segurança. Conhecimentos em ferramentas de segurança (Firewall, IDS, VPN, Anti vírus,
certificado digital). Bons conhecimentos em
Windows, Linux/Unix, redes, serviços de rede e
TCP/IP. Experiência com análise de
vulnerabilidade e Hardening, avaliação e homologação de soluções de Segurança da Informação e elaboração de relatórios técnicos.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 67
Pessoa responsável: Viviane
Cargo: Diretor da Segurança da Informação
Atividades: Liderar tecnicamente equipe de alto
nível em segurança da informação que está
focada na implantação de soluções de SIEM e
serviços de consultoria em segurança da informação; Estruturar / formatar processos de delivery
para as ofertas da empresa; entre outras.
Requisitos: Experiência mínima de 10 anos na
área de Segurança da Informação; Sólido conhecimento técnico em Redes de computadores e
Telecom e que posteriormente migrou para a área
de segurança da informação;
- Vivência profissional em implementação de
projetos de segurança da informação, tais como,
Análise de vulnerabilidades, Testes de invasão,
consultoria em projetos de segurança voltados
para a infra-estrutura de TI das empresas; Sólidos conhecimentos em projetos de SOC (Security
Operational Center) e conhecimento de ferramentas de mercado denominadas de SIEM (Security
Information and Event Management) pelo gartner
group.
Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: Diretor
Pessoa responsável: Viviane
Cargo: Desenvolvedor Java
Atividades: Domínio em Java Patterns, OOP
(UML), desenvolvimento de aplicações com
acesso à banco de dados, Programação J2EE –
EJB, Java Script.
Requisitos: Experiência mínima de três anos em
desenvolvimento de aplicações WEB utilizando Java/Java Server Faces.
Desejável ter conhecimentos em controle de
versão SVN, C#/VB.NET, VBA, PHP, C/C++ e
Visual Basic.

Local de Trabalho: São Paulo
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 85
Pessoa responsável: Viviane

Local de trabalho: São Paulo - SP
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 45
Pessoa responsável: Viviane

Cargo: Gerente de Pré-vendas/Contratos de
Telecom
Descrição das atividades: Irá atuar em empresa
de grande porte de Telecom. Irá redigir e coordenar propostas e contratos em português e Inglês,
preparar propostas para área comercial e integrar
a oferta comercial em conjunto com outros departamentos.
50% Técnico e 50% comercial.
Requisitos: Necessário conhecimento técnico
em redes WAN, experiência com processos de
pré-venda, análise de processos e elaboração
de contratos. Deverá ter atuado em empresas de
Telecom ou TI. Conhecimentos em Matemática
Financeira. Imprescindível Inglês Fluente para
conversação.
Local de trabalho: São Paulo – SP
Fazer
Cadastro
Urgente:
www.gestaohumana.com.br
Código da vaga: 96
Pessoa responsável: Viviane

Cargo: Analista de Suporte técnico de
Telecom
Atividades: Suporte de 1º e 2º nível para o
Centro de operação da empresa, contato
com o cliente e fornecedor.
Requisitos: Conhecimentos técnicos rotinas de
dados, WAN-MPLS, Frame Relay – LAN-(VOIP
IPT). Conhecimentos em sistema de Trouble
ticket. Acompanhamento de filas de chamado.
Conhecimentos básicos em Gerenciamento de
redes. Conhecimentos em CISCO (desejável
certificação CCDA ou CCNA). Experiência com
sistemas de telefonia convencional. Diferencial, ter atuado em Centro de operações (NOC).
Desejável conhecimentos em voz. Necessário
Inglês Avançado para escrita e fluente para conversação, ou Fluente em qualquer outra língua.
Superior completo ou cursando.
OBS: Para suporte nível 1, não é necessário
experiência em NOC, mas para suporte nível 2,
deve ter no mínimo 2 anos de experiência em
NOC de Telecomunicações.
Local de trabalho: São Paulo - SP
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 14
Pessoa responsável: Juliana

Cargo: Analista de Segurança Sênior
Descrição das atividades: Projeto lógico e
implementação de SOCs (Security Operation
Center), definição de arquitetura,
dimensionamento de HW e SW, implementação
do SOC, entre outros.
Requisitos: Experiência mínima de 04 anos em
ferramentas de segurança (Firewall, IDS, IPS,
VPN, Anti vírus, certificado digital). Conhecimentos com protocolos TCP/IP e serviços http, https,
smtp, dns, telnet, ssh, dhcp. Soluções de centralização e auditoria de logs. Lógica de programação utilizando expressão regular. Experiência
em ambientes Windows Server e Unix (Linux,
BSD ou Solaris). SQL Ansi. Imprescindível Inglês avançado a fluente para conversação.
Local de trabalho: São Paulo
Fazer
Cadastro
Urgente:
www.gestaohumana.com.br
Código da vaga: 52
Pessoa responsável: Viviane
Cargo: Oficial Mecânico de Ar Condicionado
Tempo de Experiência: 5 Anos
Requisitos: Domínio em sistemas de ar condicionado central tais como:
Chillers de Condensação a Água, Chillers de
Condensação a Ar, Central de Água Gelada
(CAG), Central de Água Condensada (CAC);
Vivência em manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos de ar condicionado; Vivência
em manutenção de bombas (com Gaxetas e
Selos Mecânicos); Experiência em instalações
hidráulicas.
Atividades: Manutenções preventivas e corretivas em sistemas de ar condicionado central;
Manutenções preventivas e corretivas em bombas de recalque; Serviços gerais e de hidráulica;
Salário: Fixo + VT + VR + Assistência Médica e
Odontológica + Seguro de Vida
Local: São Paulo – SP.
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 8
Pessoa responsável: Manoela

Cargo: Técnico ou Auxiliar Técnico
Descrição das atividades: Manutenção dos serviços da empresa (TV analógica e digital, Banda
Larga e Telefonia).
Requisitos: Nível técnico completo ou cursando
em Eletrônica, Telecomunicações, eletrotécnica
ou Mecatrônica. Experiência mínima de 06 meses na área técnica. Deverá possuir CNH B e
saber
dirigir.
Local de trabalho: São Paulo – SP
Fazer Cadastro Urgente: www.gestaohumana.
com.br
Código da vaga: 13
Pessoa responsável: Juliana
Cargo: Comprador
Requisitos: Experiência mínima de 05 anos na
área de Compras.
Conhecimentos com organização de arquivos,
cotações, contratação de serviços, relacionamento com pessoas.

Agradecimentos
Oração de São Judas Tadeu
(Santo dos desesperados e aflitos, das causas
sem solução ou perdidas)
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e
amigo de Jesus, o nome do traidor foi a causa de
que fôsseis esquecido por muitos, mas a Igreja
vos honra e invoca universalmente como patrono
nos casos desesperados, nos negócios sem
remédios.
Rogai por mim que sou um miserável. Fazei uso,
eu vos imploro, desse particular privilégio que
vos foi concedido, de trazer viável e imediato
auxílio, onde o socorro desapareceu quase por
completo.
Assisti-me nesta grande necessidade, para que
eu possa receber as consolações e auxílios do
Céu em todas as minhas precisões, atribulações
e sofrimentos, alcançando-me a graça de (aqui
se faz o pedido particular), e para que eu possa
louvar a Deus convosco e com todos os eleitos,
por toda eternidade.
Eu vos prometo, ó Bendito Judas Tadeu, lembrar-me deste grande favor e nunca deixar de
vos honrar como meu especial e poderoso
patrono, e fazer de tudo o que estiver ao meu
alcance para incentivar a devoção para convosco.
Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós e por
todos os que vos honram e invocam vosso auxílio.
Rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória ao Pai.
Oração de São Peregrino
(Padroeiro dos doentes de câncer)
Evocação
Oh Deus, que destes a São Peregrino um anjo
como companheiro, Nossa Senhora como sua
mestra, e Jesus como médico para sua enfermidade; te suplicamos, nos conceda pelos méritos
deste santo, que enquanto vivamos neste mundo, amemos intensamente ao nosso Anjo da
Guarda, à Virgem Santíssima, e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Oração a ser feita para um enfermo
Oh São Peregrino, a quem chamamos “O
Fazedor de Maravilhas”, pelos inúmeros milagres que obtém de Deus para todos os que recorrem a ti: tu que por muitos anos padecestes uma
cancerosa enfermidade que corroeu teus tecidos, que tivestes alívio quando todos os recursos humanos perderam as esperanças; tu que
fostes favorecido vindo Jesus para sarar tua
enfermidade, pede a Deus e a Santíssima Virgem a cura para esta pessoa a quem agora te
encomendo: (diga o nome da pessoa enferma).
Aos cuidados por tua poderosa intercessão, te
pedimos que nos ajudes a alcançar a bondade
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De olho
na cozinha

HUMOR
Amizades Diferentes

Torta
de atum
INGREDIENTES - GERAL
3 ovos
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
3 colheres (sopa) de queijo parmesão
ralado
1 colher (café) de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó
13 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 lata de ervilha
sal a gosto

INGREDIENTES - RECHEIO
2 latas de atum ralado
1 tomate sem pele picado
1 xícara (chá) de azeitonas verdes em
rodelas
1/2 cebola picada
3 ovos cozidos e picados

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes numa
vasilha. Coloque na forma já com metade da massa e cobre com a outra
metade. Leve ao forno por aproximadamente uns 35 minutos ou até que
doure.

MODO DE PREPARO:
Bater todos os ingredientes no
liquidificador. Coloque metade da massa, numa forma retangular de tamanho média untada com margarina e
polvilhada com farinha de trigo.

A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou ao marido
que tinha dormido na casa de uma amiga.
O marido, então, telefonou para dez amigas. Nenhuma delas confirmou.
O marido passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou à mulher que
tinha dormido na casa de um amigo.
A esposa, então, telefonou para dez amigos do marido. Sete deles confirmaram,
e os três restantes, além de confirmarem, garantem que ele ainda estava lá.

Falta Justificada
Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter
um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí, como é que foi? Menino ou menina?
- Tudo ótimo. Agora, pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses...

É Proibido...proibir

Salada
Verde

Duas amigas se encontram depois de muito tempo na praia:
- Menina, mas que surpresa! Eu me lembro que o seu marido não deixava você
usar biquíni de jeito nenhum, minha fofa!
- Ah, não! Mas isso aconteceu há dois anos, querida...
- Então, quer dizer que ele mudou de opinião?
- Não. Eu mudei de marido.

Oração de São Jorge Dia 23 de abril
INGREDIENTES:
1/2 pé de alface
1/2 maço de rúcula
1/2 maço de agrião
5 palmitos cortados em rodelas
15 tomates-cereja cortados ao meio
Molho:
Temperos e especiarias a gosto
3 colheres de sopa de vinagre
6 colheres de sopa de azeite

MODO DE PREPARO:
Lave bem as folhas e arrume-as em
uma saladeira.
Espalhe sobre elas os tomates e o palmito.
Prepare o molho misturando bem o vinagre com os temperos.
Junte o azeite e bata ligeiramente com
um garfo.
Despeje o molho sobre a salada e sirva a seguir.

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés, não
me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles
possam me fazer mal.
Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar,
cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.
Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de
Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e
aflições, e Deus com sua Divina Misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades
e perseguições dos meus inimigos.
Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas,
defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete
meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da
falange do Divino Espírito Santo.
(Amém)
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Espírito de liderança é para ser usado em toda parte, e você não
escolhe a ocasião. Hoje então com a Lua na sua área familiar
você pode usá-lo para cuidar de assuntos domésticos. Isso não
quer dizer que tenha que comandar o tempo todo nem tudo.
Tente também ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer e esteja
aberto a isso. N° da sorte: 04
A vibração do dia é de sentimento por isso você pode mostrar
os seus sentimentos a quem lhe importa hoje e será bem compreendido. Se encontrar dificuldade em se expressar verbalmente, coloque em papel, poesia, escreva as coisas que você
está sentindo. N° da sorte: 17
A Lua no seu signo pede para você cuidar mais da sua aparência. Faça exercícios, ginástica, um corte de cabelo. Tudo isso
lhe cai bem num dia como hoje. Você precisa se colocar em
primeiro lugar em tudo eu fizer. Deixe de querer cuidar de todos
e coloque toda essa energia em si mesmo. N° da sorte: 20
Pense bem antes de fazer sua agenda hoje porque este é um
dia para estar mais quieto, recolhido e sentindo o que se
passa no seu coração. Se seguir essa voz, certamente não
haverá erro naquilo que pretende fazer. Evite tumultos e agitação pois não lhe fará bem. Siga em frente e seja feliz. N° da
sorte: 08
Hoje não dá para você se queixar de nada, virginiano. O dia está
ótimo para estar com amigos e poder trocar uma relação saudável e bastante afetuosa com eles. Da mesma forma como você
gosta de ser útil aos outros você vai se sentir muito nutrido e
querido pelas pessoas de ser círculo de amizade. N° da sorte: 57
São tantos os compromissos e as atividades sociais que nem sempre você consegue seguir à risca sua agenda. Este é um bom dia
para encontrar pessoas sejam da sua área de trabalho ou mesmo
no colégio. Você estará mostrando seu brilho e estará com uma
popularidade mais forte do que costuma. N° da sorte: 22
Nem sempre você está com disposição para se envolver em
romances, mas hoje é um dia de romantismo que pode deixá-lo
bem alegre. Você pode sonhar com uma viagem, fazer alguns
planos, mas desde que saiba que eles possam ser concretizados. Sonhe bastante, mas saiba realizá-los. N° da sorte: 13
Sua emoção está mais forte hoje e tudo que lhe agrada e solicita
sua energia, estará lhe deixando mais ansioso. É bom controlar
um pouco esse exagero e deixar que tudo corra naturalmente.
Portanto, viva o que tem de bom, mas acalme-se, não adiante
colocar o carro na frente dos bois. N° da sorte: 19
A Lua mexe com as emoções e mesmo com as dos
capricornianos em geral, e hoje que ela se encontra na sua
área de relacionamento, favorece os romances, principalmente porque se mostra sem tensões no céu. Esteja mais
romântico, aberto à pessoa amada e evite ser tão comedido
como muitas vezes parece ser. N° da sorte: 40
Ótimo dia para organizar sua rotina, apesar de que tudo
acaba saindo do programado. Deixe o lugar onde passa
a maior parte de seu dia bem agradável. Coloque flores
no ambiente onde você está e faça com que esse clima
harmonioso e gostoso esteja envolvendo todos os seus
pensamentos para estar mais inspirado. N° da sorte: 15
Com a Lua na sua área de romances hoje, o pisciano que não
hesita nada para sonhar pode ter um dia maravilhoso para sair,
paquerar e namorar. As energias hoje mostram que o romance
está com tudo, principalmente para quem já tem alguém. Portanto, não estrague um momento como esse. N° da sorte: 27
Cuidado com o jeito de valorizar as coisas hoje. Às vezes damos importância demais a certas e as super valorizamos. Hoje,
o trânsito da Lua estimula essa tendência e o deixa instável
nesse sentido. Você está colocando muita emoção no que sente e isso pode atrapalhar a sua objetividade. N° da sorte: 62

Oportunidades de
emprego – Existe vagas
para diversas profissões
Nos Centros de Apoio ao Trabalho
da Secretaria Municipal do Trabalho de
São Paulo estão cadastradas 13.300
oportunidades de empregos. Confira as
chances que:e mais contratam nas unidades de intermediação de mão-deobra.
São oportunidades para as funções
de auxiliar de almoxarifado (23), auxiliar de limpeza (386), balconista (95),
oficial de serviços gerais (50), operador de caixa (87), operador de
telemarketing (1.403), porteiro (565),

promotor de vendas (493), repositor de
mercadorias (75) e vigilante (225).
Para a maioria das oportunidades é
exigido o ensino médio completo. Os
salários variam de R$ 380 a R$ 1.000
(caso da função de auxiliar de
almoxarifado), mais benefícios.
Entre as vagas há 804 chances que
não exigem experiência. 502 exclusivas
para operador de telemarketing. No total há 804. A maioria das empresas oferece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida.

Endereços do Centros de Apoio ao Trabalho:
- Zona Sul / Interlagos
Avenida Interlagos, 6.122

- Zona Norte / Santana
Rua Voluntários da Pátria, 1553

- Zona Leste / Itaquera
Rua Gregório Ramalho, 12

- Zona Sul / Santo Amaro
Rua Barão do Rio Branco, 864

- Zona Oeste / Lapa
Rua Catão, 312

- Zona Central / Liberdade
Rua Galvão Bueno, 782

Horário de atendimento: das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira

Atendimento mediante a senha.
Os interessados devem comparecer aos endereços acima com carteira
profissional, RG, certificado de escolaridade e currículo.

Workshop gratuito sobre a
profissão de Comissário de
Vôo e o mercado de trabalho
O Centro Educacional de Aviação
do Brasil - CEAB realizará, em 18 de
agosto (sábado), o 1º Workshop sobre
a profissão de Comissário de Vôo
e o mercado de trabalho. O evento
é gratuito e será na sede da escola, localizada à Rua Artur de Azevedo, 132,
no bairro de Pinheiros, em São Paulo,
em dois horários (11h e 14h).
O workshop contará com a participação de professores e ex-comissários
com larga experiência em aviação, que
irão falar sobre a profissão e sobre o atual
momento do mercado de trabalho.
Entre os palestrantes também esta-

rão ex-alunos do CEAB e que hoje estão trabalhando em companhias aéreas
nacionais e internacionais. Eles vão
explicar como conseguiram entrar nessas empresas, como é o dia-a-dia de
um comissário e também contar causos
da profissão.
Ao final do workshop, os presentes
serão deslocados até o simulador da escola, onde os ex-alunos farão apresentações de serviços de bordo e atendimento de emergência.
As inscrições devem ser feitas no
site www.ceabbrasil.com.br. Para mais
informações, ligue no (11) 3081-4949.
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Largo do Arouche recebe feira para arrecadar
fundos para assistência aos portadores do HIV
Evento terá exposições, espetáculos
musicais, filmes e palestras
O Largo do Arouche, no centro de
São Paulo, recebe no dia 26 de agosto, domingo, a 13ª Feira de Arte, Cultura e Prevenção. O evento é realizado
pela Associação Vida Positiva em parceria com a Associação Brasileira dos
Artistas Plásticos de Colagem – ABAPC,
com apoio cultural da prefeitura de São
Paulo e a subprefeitura da Sé; e apadrinhado pelo apresentador de TV
Leão Lobo.
O objetivo é a geração de renda
para assistência a portadores do vírus
HIV, além da criação de mecanismos
para a integração social de
soropositivos ao mercado de trabalho.
Das 11 às 18 horas, o público poderá conferir exposições de arte e assistir a diversas apresentações musicais, de dança e de capoeira. Às crianças também será destinada uma programação especial. Palhaços, malabaristas, artistas plásticos e contadores de
histórias garantem o entretenimento infantil durante toda a tarde.
A feira pretende ainda conscientizar
a população. Nos intervalos entre apre-

sentações, haverá informativos sobre
questões atuais relativas à AIDS e às
dificuldades enfrentadas por entidades
que auxiliam no tratamento e recuperação de portadores do vírus HIV.
Paralelamente às atividades da feira, na Livraria Cia. de Leitura – Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 160,
próxima ao Largo do Arouche — será
exibido em seu auditório de 70 lugares, das 12 às 18 horas, uma série de
filmes sobre AIDS, prevenção, drogas
e sexualidade.
Complementando o programa na
livraria, haverá ainda a realização de
uma palestra ministrada por profissionais da área da saúde. Desenvolvendo o tema “AIDS na adolescência”, a
palestra pretende salientar a importância e as maneiras de se prevenir contra a doença. Destaque para a presença do padre Júlio Lancelloti, coordenador da entidade Casa da Vida.
Às 20 horas, na casa Cantho Dance
Clube — Largo do Arouche, 32 —, ocorrerá a festa de encerramento do evento,
com a participação do dj Mauro Borges.

A programação da 13ª Feira de Arte, Cultura e Prevenção é a seguinte:
11h – Abertura da Feira ao público,
com a participação da Cia. de Sorrisos
e Gargalhadas;
12h – MPB, Pop e Rock, com Billy e
Aldo – voz, violão e percussão;
13h – Dança clássica indiana apresentada pela bailarina indiana Bhávana
Rhya;
14h – Dança flamenca, com a bailarina
clássica Nancy Mari, ex-integrante do
Balé da Cidade de São Paulo;
14h30 – Oficina do riso para crianças,
com o contador de histórias Ramon
Lemos;
15h – Apresentação de MPB, com o
grupo Trovadores Urbanos;
16h – Pocket show de gêneros de dança, apresentado pelo Espaço GLS de
Dança e Academia Brasileira de Dança.
17h – Apresentação do grupo Capoeira Unidos Pela Recuperação e grupo
Capoeiragem Brasil;
18h – Performance da drag queen
Silvety Montilla e de suas convidadas
Miss Biá, Diana Pequeno, Maria do
Bairro, Star Pop, entre outras;
20h – Festa de encerramento —
Cantho Dance Clube, com a participa-

ção do dj Mauro Borges.
A programação na Livraria Cia. de
Leitura é a seguinte:
12h às 17h – Exibição dos seguintes
filmes temáticos sobre AIDS, prevenção e sexualidade:
1 – A Escolha (2000), produzido por
Adolescentes da FEBEM do Tatuapé,
em parceria com a FOZ – Federação
de Obras Sociais e a UNESCO / Ministério da Saúde.
2 – Adolescência interrompida (2002),
produzido por Adolescentes da
FEBEM do Tatuapé em parceria com
a FOZ – Federação de Obras Sociais
e AVP – Associação Vida Positiva (convênio com a UNESCO / Ministério da
Saúde).
3 – Aninha e Beto, produzido pelo Ministério da Saúde.
4 – Pra que Time ele Joga, produzido
pelo Grupo CORSA SP.
5 – De Organdi, produzido por
Jefferson Cardoso.
16h às 17h – Palestra “Aids na Adolescência”. Padre Júlio Lancelloti, José
Carlos Rodrigues e o mediador Rogério Gusmão.

