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Mercado Imobiliário
Damha tem novo CEO
A Damha Urbanizadora, uma das empresas líderes do setor de loteamentos
no país, anuncia a contratação de Marcelo Figueiredo para assumir o cargo
de CEO da companhia. O executivo, em seu extenso currículo profissional,
acumula mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, com passagens
como CEO e Diretor de Novos Negócios nas empresas Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário e WTorre, respectivamente. Marcelo Figueiredo
é formado em Ciências Econômicas pela UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro) e pós-graduado em Finanças Corporativas pelo Ibmec.
Solidariedade
Centro Sócioeducativo precisa de ajuda
Desde 2009, o Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria desenvolve
atendimento socioeducativo em período integral para crianças de 2 a 17 anos
de origem familiar carente e oriundas do entorno do Guará e outras regiões
administrativas do Distrito Federal. A instituição não recebe recursos públicos
e tem sua renda tirada de doações e eventos que realiza para arrecadar dinheiro.
Uma delas é a Rede Solidária, ação que está sendo realizada para arrecadar fundos
que possibilitem as reformas das instalações do Centro. “Estamos precisando de
matérias de construção como cimento, areia e brita, além de recursos financeiros
para pagar a mão de obra”, explica Diane, responsável legal pelo Centro. Segundo
ela, a reforma é a atual prioridade da instituição, já que muitos dos cômodos
ainda se encontram em madeirite. O Centro atende crianças e adolescentes que
vivem em situação de risco e vulnerabilidade pessoal ou social, e que acabam
encontrando na instituição um espaço privilegiado para o desenvolvimento
das competências e habilidades, sejam elas de ordem psicossocial, cognitivo ou
emocional. Doações: Endereço: QE 40 Rua 20, Lote 2 - Guará II (DF) Telefone:
33011960 / 82517888
E-mail: coordenacao@santoanibal.org.br / diane@santoanibal.org.br.
Turismo
Valetur Viagens tem nova executiva de contas no DF
Para fortalecer o relacionamento com os agentes de viagem de Brasília e
cidades satélites do Distrito Federal, o Grupo Rio Quente anuncia a chegada
da nova executiva de contas para a Valetur Viagens. Trata-se de Ângela Ferreira,
que traz consigo uma promissora carreira na área turística, com atuação em
operadoras, como: STB - Student Travel Bureau, BBTurismo e Privétur. A
executiva passa a compor o time comercial da diretora de Experiência Marketing
e Vendas, Ana Luiza Masagão, que chegou ao Grupo há cerca de três meses e
vem promovendo avanço na relação com os agentes de viagens de todo o País.
Empreendedorismo
Evento online oferece oficinas gratuitas a empreendedoras
A plataforma digital será utilizada como fonte de renda extra e qualificação
para mulheres empreendedoras em todo o país, de 28 a 30 de novembro, por
meio do Congresso Nacional de Empreendedorismo Feminino - CONAEFE.
Organizado pelo ‘Mulher de Negócio’, o evento online visa despertar o
potencial desse público e capacitar as profissionais, com a oferta de 10 oficinas
gratuitas, a comercializar produtos já para atender as demandas do Natal e
fim de ano. As oficinas serão ministradas por especialistas nas respectivas
áreas de negócio: Cris Lamônica (cupcake), Renata Rebelo (pão de mel),
Camila Viana (brigadeiro gourmet), Rosana Souza (bolo natalito e biscoitos
decorados), Jaqueline Cintra (bolo de confeitaria), Tathyana Abre (decoração
de festa), Nathalia Lima (kit de lembrancinha personalizada), Daniela Estrela
(forração de caixa) e Susana Perez (encadernação manual). Interessadas
podem conferir a programação completa em www.conaefe.com.br e garantir
a inscrição no Congresso. Os vídeos serão disponibilizados em dias e horários
pré-estabelecidos. As participantes receberão por e-mail o link para acessar,
dentro da grade horária estabelecida. É simples e gratuito!

Junji Miyaura

Formado em Engenharia Eletrônica pela
FEI - Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, Junji
Miyaura, 62 anos, teve o primeiro contato com o Seicho-No-Ie em 1960.
Hoje, ocupa o cargo de presidente
doutrinário do movimento, conhecido no mundo todo pela premissa de
que as pessoas devem se empenhar
em um autoaprimoramento constante. Considerado um dos autores mais
lidos entre crianças, jovens e adultos
no país, ele começou no Seicho-No-Ie participando
das reuniões para crianças - conhecidas como Seishi
Kodomokai. Passou um período ausente, momento
em que se dedicou à formação profissional, e voltou
alguns anos depois, tornando-se colaborador da sede
central, localizada em São Paulo. Junji conta que sentia a orientação direta do pai, Shunji Miyaura, e de
seus antepassados a partir do mundo espiritual. Outro fato que despertou a sua gratidão foi que a sua
esposa Laura contraiu rubéola com apenas dois meses de gestação e a filha Lídia nasceu sem sequelas. O
orientador atribui esta “graça” às práticas do ensinamento. O jeito para contar histórias foi herdado do
pai. Ele sabe brincar com as palavras e instigar a
curiosidade dos mais novos. É, portanto, um comunicador nato e, atualmente, coordena a edição, reedição e lançamentos de livros, revistas, boletins informativos, jornais, panfletos, apostilas, convites,
impressos em geral da Seicho-No-Ie - além de cuidar
dos programas de rádio que vão ao ar, e traduzir artigos doutrinários em português e em espanhol. Soma-se a isso a responsabilidade em coordenar funcionários e autônomos. Nesta entrevista ao Jornal do
Planalto, Junji Miyaura, comenta sobre o “Seminário
da Luz”, que é o maior evento regional da Seicho-No-Ie, que acontecerá no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília, no próximo dia 14
de dezembro.
O que é a Seicho-No-Ie?
A Seicho-No-Ie é um ensinamento de amor em
que os membros se empenham no autoaprimoramento constante, visando apreender a Imagem Verdadeira, ou seja, o universo perfeito de Deus. Segundo a prática, “na escalada de uma montanha, o ponto
final é o cume, mas no caminho do nosso aprimoramento espiritual não existe ponto final; devemos buscar incessantemente o caminho”.

O que ela prega?
A Seicho-No-Ie acredita que a
verdade essencial consiste em reconhecer que “o Homem é
Filho de Deus” e, sendo
assim, é herdeiro de todas
as dádivas Dele. Basta
apenas que se conscientize disso para manifestar
no mundo fenomênico
(material) a sua perfeição. Para isso, há várias
práticas adotadas pelos
adeptos, tais como: ler
as revistas e os livros
da Seicho-No-Ie, e os sutras sagrados; praticar a Meditação Shinsokan; ouvir palestras; divulgar o ensinamento, além de manifestar concretamente o amor ao
próximo.
O que é o “Seminário da Luz”? Por que é
considerado o maior evento regional da Seicho-No-Ie?
São eventos de grande porte, onde você conhece
a força do magnífico ensinamento Homem-Filho-de-Deus. No ano de 1983, começou no Brasil os
Seminários da Luz nos moldes do “Grande Seminário” do Japão, com palestras e o sublime momento
da Meditação Shinsokan de Oração Mútua, quando
diversas curas acontecem. Este evento acontece de
dois em dois anos e, neste ano de 2014, Brasília novamente estará realizando este grandioso evento de
grande força espiritual. É um momento de encontro
da família com a espiritualidade, com eventos paralelos para crianças e juvenis. Todos os anos cerca de 40
mil pessoas participam dos seminários da luz que
ocorrem nas Regionais da Seicho-No-Ie do Brasil.
Fale um pouco mais sobre o evento no DF.
O seminário acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no próximo dia 14 de dezembro, das 13h30 às 19h15. Os interessados já podem adquirir os ingressos na sede da Seicho-No-Ie
em Brasília, que fica na EQS 403/ 404, no valor de
R$ 20. É bom lembrar que este seminário é aberto
aos interessados, e não só aos adeptos. Todos estão
convidados!
Qual será a programação do seminário?
Na programação, serão realizadas palestras com
os temas: “Você é o Senhor do Seu Próprio Destino”, “Caminho para Obter a Provisão Infinita”, “A
Harmonia Familiar é Chave do Sucesso” e a prática
religiosa “Oração da Cura (Meditação Shinsokan de
oração mútua)”.

SERVIÇO
O quê: Seminário da Luz, com o tema: Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra’.
Quando: 14 de dezembro (domingo), das 13h30 às 19h15
Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
SDC, Eixo Monumental, Lote 5, entre o Parque da Cidade e o Estádio Mané Garrincha
Quem promove: Seicho-No-Ie, Regional DF/Brasília - Público Estimado: 3 mil participantes
Valor do convite: R$ 20, à venda na sede da Seicho-No-Ie, na EQS 403/404 - Informações: (61) 3325-2680

