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Agenda
Curso inspirado em best seller chega a Brasília

notas

Natal
Conjunto Nacional vai sortear 21 carros até o fim do ano

Curso de Idiomas
Cultura Inglesa abre filial no Gama

De 18 a 20 de novem-
bro acontece em Brasília o 
Millionaire Mind Intensive 
(MMI). Desenvolvido a par-
tir do best seller “Os segre-
dos da mente milionária”, 
de T. Harv Eker, o curso 
será ministrado por Doug 
Nelson, discípulo de Eker 
durante três dias de imersão 
no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil. O 
evento é promovido pela 
empresa Experiência de Sucesso, representante oficial no Brasil da Success Resources, corpora-
ção global que atua em educação especializada, desenvolvimento pessoal, profissional e finan-
ceiro através de seminários e cursos intensivos. O MMI já passou por várias capitais  alcançando 
cerca de 18 mil pessoas e chega ao Distrito Federal para ensinar o passo a passo para o enrique-
cimento a partir de uma mudança dos conceitos que se tem sobre o dinheiro, adotando passo de 
pessoas bem sucedidas como T. Harv Taker. Informações: www.experienciadesucesso.com.br.     

Os clientes do Conjunto Nacional têm 
21 motivos a mais para sorrir neste Natal. O 
shopping aliou a campanha de comemoração 
de seu aniversário de 45 anos com as festas 
de fim de ano e vai dobrar o número de car-
ros sorteados por semana nos meses de no-
vembro e dezembro. Serão dois automóveis 
Chevrolet Onix 0Km toda semana até o dia 2 
de janeiro de 2017 e, no dia do aniversário do 
Conjunto Nacional, 21 de novembro, serão 
quatro carros sorteados de uma só vez. Na 
segunda-feira seguinte, após o Black Friday, 
serão sorteados outros três carros. Foram 
investidos aproximadamente R$ 3 milhões 

A Cultura Inglesa S.A, instituição de en-
sino de língua inglesa com experiência de 
mais de 80 anos, vai abrir mais uma unidade 
no Distrito Federal. A partir de novembro, a 
região administrativa de Gama contará com 
uma unidade da marca, que oferecerá cursos 
regulares para todas as faixas etárias além de 
cursos preparatórios para os principais exa-
mes de proficiência, como os de Cambridge, 
IELTS e TOEFL. A nova unidade de Gama 
será a sétima do Distrito Federal. As demais 
estão localizadas em Águas Claras, Taguatin-
ga e Brasília (Asa Norte 310, Asa Norte 704, 
Asa Sul e Sudoeste). “Estamos muito felizes 
em iniciar a operação de uma nova unida-

de no Distrito Federal. Vamos trazer toda a 
nossa experiência de décadas para a região, 
utilizando material didático exclusivo, forte 
qualificação de professores e tecnologia ade-
quada para tornar o aprendizado do idioma 
mais interessante, fácil e eficiente”, comenta 
Márcio Chrisostimo, gerente de Franquias 
da Cultura Inglesa. Para os novos alunos de 
Gama, a Cultura Inglesa preparou uma pro-
moção especial. Quem se matricular até o dia 
30/12/2016 ganha 15% de desconto no pri-
meiro semestre de 2017. A nova unidade está 
localizada no seguinte endereço: Quadra 55, 
lote 16, loja 1 - Edifício Dom Cesar, Setor 
Central. Mais informações: (61) 3052-0707. 

na campanha “45 Anos 45 Carros”, que foi 
lançada em maio, e a expectativa é registrar 
aumento de 10% em fluxo e 8% em vendas 
nos próximos dois meses. Além dos sorteios 
dos carros, o shopping prepara ainda uma 
surpresa para o mês de dezembro. “Este é 
um ano especial para o Conjunto Nacional e, 
mais que comemorar a marca de 45 anos de 
existência entre os maiores e mais frequenta-
dos shoppings do Distrito Federal, queremos 
nos aproximar ainda mais e trazer benefícios 
e vantagens aos nossos clientes”, explicou 
Fernando Marchesi, superintendente do 
Conjunto Nacional.

 
Frei Vicente

entrevista

Frei Vicente, nascido na antiga Alema-
nha Oriental, decidiu ser padre e veio para 
o Brasil em 1965, abrindo mão da herança 
de sua família. No Brasil, foi ordenado a 
sacerdote em 1972 e, desde então, tem de-
dicado sua vida à religiosidade. Conhecido 
por sua simpatia, o frei costuma atrair um 
expressivo público para a Paróquia San-
to Antônio, na 911 Sul, em Brasília, para 
ouvir suas homilias, ministradas todos os 
domingos ao meio-dia. Em 2014, lançou 
o seu primeiro livro “Pensando Alto”, que 
reúne homilias de 2004 a 2013, organiza-
do pela voluntária Maria Tereza de Souza 
Leão Santos. Com o ótimo acolhimento 
do primeiro livro, Maria Tereza sentiu a 
necessidade de dar sequência à publicação 
das homilias do frei, e novamente os valo-
res arrecadados serão usados para atender 
as necessidades das creches coordenadas 
pela Associação Cruz de Malta. Em entre-
vista, Frei Vicente conta um pouco sobre 
o seu livro e os seus 50 anos de ministério. 

Qual sua expectativa para o lança-
mento do livro?

Frei Vicente - As homilias foram 
transcritas e organizadas por temas graças 
à boa vontade de voluntários. Para falar a 
verdade, eu gostei do resultado. Espero 
que as pessoas na sua leitura possam re-
pensar alguns valores.

No livro Metáforas, existe alguma 
homilia que você considere ser a prin-
cipal? 

FV - Não há homilia principal. Todas 
elas contêm apenas um momento de re-
flexão pessoal meu. Eu não foquei os ou-
vintes; eu falei para mim mesmo. 

O livro pode impactar a vida dos 
leitores? Se sim, de que maneira?

FV - Não sei se vai impactar. Muito 
menos de que maneira. Palavras são se-
mentes que o semeador joga na terra e 
depois não são mais dele. 

Qual a importância dos voluntários 
na construção dessa obra?

FV - Eu diria que é fundamental, pois 
eu não escrevo uma linha do que falo. 
Graças à Maria Tereza, que tem a paci-
ência de gravar, transcrever e organizar as 

homilias, conseguimos editar dois livros.
Qual a importância do repasse dos 

valores arrecadados para as creches 
coordenadas pela Associação da Cruz 
de Malta?

FV - Conseguiremos suprir parte das 
carências acentuadas em função da crise 
econômica responsável pela diminuição 
das doações voluntárias.

Nesses 50 anos de vida religiosa, 
o senhor realizou muitos trabalhos 
e projetos sociais, qual deles mais te 
impactou?

FV - Cada dia é um novo desafio com 
sua própria beleza. O importante mesmo 
é a cada instante “ouvir” o que as pessoas 
realmente nos têm a dizer e elas normal-
mente “falam” mais com gestos e lingua-
gem corporal e energética do que com as 
palavras. Estas mais escondem a verdade 
do que a revelam.

- Autor do livro “Metáforas: Reflexões do Frei Vicente”

Repensando alguns de nossos valores 
“Metáforas” - o segundo livro de Frei Vicente -, a ser lançado este mês, traz novas homi-

lias repletas de provocações e reflexões sobre para onde caminha a humanidade e, sobretudo, o 
que ainda é possível ser feito para edificarmos um mundo melhor

SERVIÇO:

Lançamento do Livro: 
“Metáforas: Reflexões do Frei Vicente”
Quando: 17 de novembro de 2016, às 19h
Onde: Embaixada Cruz de Malta 
(507 Norte)
Autor: Frei Vicente
Número de páginas: 290
Organização: Maria Tereza 
de Souza Leão Santos
Preço: R$ 50,00
Onde comprar: Embaixada Cruz de 
Malta, na 507 Norte; e na Paróquia 
Santo Antônio, na 911 Sul
Informações: (61) 3274-8015


