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No próximo dia 2 de de-
zembro, às 19h30, será lança-
do o livro “Pensando Alto”, 
de autoria do Frei Vicente, na 
Livraria Cultura do Shopping 
Casa Park. A publicação reúne 
90 homilias do Frei, proferidas 
em missas realizadas na Igreja 
da Paróquia de Santo Antonio, em Brasília, no período 
de 2004 a 2013. As homilias foram organizadas em 12 
temas: Ser, Amar, Relacionar-se, Encontrar-se, Perdoar, 
Fazer a Vontade, Temer, Crer, Pensar, Propor, Enxergar 
e Transformar. Os temas estão diretamente relaciona-
dos ao cotidiano e, por isso, servem de inspiração para 
a compreensão da realidade que nos cerca e induzem ao 
autoconhecimento. Não por acaso, as pregações de Frei 
Vicente têm atraído um público expressivo, com mais de 
800 pessoas a cada domingo. São jovens, adolescentes, 
adultos e idosos de todas as religiões, que vão à Paróquia 
de Santo Antônio aos domingos, tocados pelas palavras 
do Frei que os faz pensar sobre o significado de ser cristão 
no mundo moderno, suas relações e responsabilidades. 
Ao custo de R$ 35, a obra pode ser adquirida nas livrarias 
Cultura ou na Associação Cruz de Malta pelo fone (61) 
3274-8015 ou pelo email: osmm@terra.com.br.

Livro “Pensando Alto” 
será lançado dia 2

Rede Hoteleira

DF ganha novo hotel
A Atlantica Hotels acaba de inaugurar, 

próximo ao ParkShopping, o Quality Hotel 
& Suites Brasília, localizado a oito minutos 
do Aeroporto Juscelino Kubitschek. Com 
investimento de R$ 50 milhões, o empre-
endimento hoteleiro, composto por duas torres, conta com 288 
apartamentos e suítes com metragem que variam entre 23,9 m² 
e 56,5 m², estando divididos em quatro categorias. O hotel, que 
integra um complexo com mais de 300 salas de escritórios e 
lojas, possui ampla área de lazer com fitness center, piscina, 
sauna, bar, vestiários, copa, quadra de squash e está equipado 
com um restaurante que atende 120 pessoas. A gerência geral 
está a cargo de Alexandre Barros.

Eles não têm hora para o trabalho. Estão sem-
pre à disposição para ouvir problemas, intermediar 
conflitos e propor soluções. Administram o lugar 
onde moram, pensando no bem-estar da coletivi-
dade e, por isso, abdicam de mais tempo ao lado 
da família. No dia 30 de novembro é comemorado 
o Dia do Síndico e nada mais justo que não deixar 
essa data passar em branco. Pensando nisso, o Sin-
dicato dos Condomínios Residenciais e Comer-
ciais do Distrito Federal (Sindicondomínio/DF) 
irá promover uma manhã de confraternização no 

Dia do Síndico será comemorado no Parque da Cidade
Parque da Cidade. Caminhada e outras atividades 
físicas, distribuição de brindes e palestras-relâmpago 
sobre a qualidade de vida nos condomínios fazem 
parte da programação. “Queremos convidar não 
apenas os síndicos e sua família, mas toda a socie-
dade para prestigiar o nosso evento e homenagear 
estes profissionais que tanto dedicam seu trabalho 
ao nosso bem-estar”, enfatiza Dr. José Geraldo Pi-
mentel, presidente do Sindicondomínio/DF. A festa 
do síndico acontecerá próximo à Administração do 
Parque da Cidade, a partir das 10h.


