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Autoajuda para quem?

Famosa nos corredores das livrarias, a seção 
de autoajuda costuma atrair a atenção 

pelos seus títulos que se apresentam como 
manuais para vencer tudo e todos. Ligar o f*da-
se, conquistar amores, parar de sofrer e até 
livro para aprender a deixar de ser idiota.
Eu questiono o leitor da seguinte maneira: se 
todas estas obras entregassem o que prometem, 
elas seriam realmente necessárias? Elas 
estariam em estantes de livrarias? Não há aqui 
a intenção de menosprezar a leitura ou autores 
que expressam suas experiências de vida, mas 
há uma necessidade de acolher aqueles que são 
desacolhidos pelas chamadas obras de autoajuda.
Importante também ressaltar as diferenças entre 
autoajuda e autoconhecimento. Na autoajuda, 
desconheço seu propósito ou seu signifi cado, 
pois acredito que precisamos do outro para 
aprender, amar, confl itar e, inclusive, receber 
ajuda. O autoconhecimento é um processo 
de aprofundamento da busca pelo EU, da (re)
descoberta de suas formas de sentir, pensar e se 
relacionar. Isso pode passar pela leitura, mas não 
como um guia ou tutorial, e sim por contato com 
uma escrita profunda, poesia, literatura, romance 
ou tudo aquilo que orbita a nossa subjetividade.
Buscar ajuda em autoajuda é tão contraditório, pois 
como pode alguém produzir ajuda a si mesmo sem 
a mediação do outro? Num incêndio chamamos por 
nós mesmos? Perdidos em uma cidade diferente 
pedimos informações a nós mesmos? Obviamente 
que para receber ajuda ou apoio a pessoa precisa 
assim desejar, mas vai também precisar apostar 
que alguém lhe fará algum movimento, que gerará 
outro movimento e, assim, se descobrirá ajudada.
Não existe receita de bolo para curar transtornos, 
enriquecer, tornar-se perfeito, e está tudo bem. 
O que existe é um sistema de capas de livros que 
promete falsas curas e soluções para questões 
que cada pessoa lida de maneiras diferentes. 
Este sistema desconsidera as particularidades de 
cada pessoa e visualiza os leitores apenas como 
consumidores e, francamente, caro leitor, há um 
infi nito abismo entre consumo e autoconhecimento.
Escrevo isso sem a intenção de lhe apresentar este 
texto como instrumento de autoajuda, mas sim como 
uma proposta pela sua busca por autoconhecimento.
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ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 almas benditas, 
sabidas e entendidas, a vós peço, 
pelo amor de Deus, atendei ao 
meu pedido. Minhas 13 almas 
benditas, sabidas e entendidas, a 
vós peço, pelo sangue que Jesus 
derramou, atendei ao meu pedido 
pelas gotas de suor que Jesus 
derramou de seu sagrado Corpo, 
atendei ao meu pedido.
Meu Senhor Jesus Cristo, que a 
Vossa proteção me cubra com 
os Vossos braços, me guarde o 
Vosso Coração e me proteja com 
os Vossos olhos. Oh! Deus de 
bondade, Vós sois meu advogado 
na vida e na morte, peço-Vos 
que atendais meus pedidos e me 
livreis dos males.
Segue meus inimigos, que os 
olhos do mal não me vejam, cortai 
as forças dos meus inimigos. 
Minhas 13 almas benditas, 
sabidas e entendidas, se fi zerdes 
alcançar estas graças (pedem-se 
as graças) fi carei devota de vós 
e mandarei publicar esta oração, 
mandando também rezar uma 
Missa. Rezam-se 13 Pais-Nossos, 
13 Ave-Marias 13 dias.
Iris C. Pazzine

Publicações Legais

SOCIEDADE HARMONIA LYRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
A Sociedade Harmonia Lyra convoca seus associados para Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se dia 16 de setembro de 2020 para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Aprovação de contas
b) Assuntos diversos de interesse da sociedade 
c) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Superior e Conselho Fiscal e suplentes.
Nos termos dos arts. 4 e 5, da Lei 14010/20, a assembleia Geral Ordinária será realizada 
virtualmente em razão das restrições impostas pela Pandemia do Covid-19, cujo link a ser 
acessado é: https://meet.google.com/hch-yweb-szz
Os trabalhos terão início às 19h00 se houver número suficiente de associados ou 30 
minutos após em segunda convocação com qualquer número de sócios presentes.

Joinville, 02 de setembro de 2020.
Diretoria – Sociedade Harmonia Lyra

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Secretário da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, 
no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Municipal nº 336, de julho de 2011, do Decreto 
nº 30.210, de 18 de dezembro de 2017 e Decreto nº 39.244 de 31 de agosto de 2020 torna 
público:
1. A convocação da comunidade dos Bairros Centro e Atiradores para a Audiência Pública 
do Estudo de Impacto de Vizinhança referente ao empreendimento de hotelaria e salas 
comerciais da Endutex Hotéis Brasil Ltda., a ser implantado na Rua Henrique Meyer, nº 
296, que tem por finalidade apresentar o conjunto  de  estudos  e  informações  técnicas  
relativas à identificação, avaliação e prevenção dos impactos urbanísticos  ou construtivos  de  
significativa repercussão ou interferência  na  vizinhança  quando  da  implantação  instalação 
ou ampliação do referido empreendimento.
2.  A referida Audiência se dará no dia 08 de outubro de 2020 das 19hs às 20:30hs, realizada 
virtualmente com acesso por meio do link https://zoom.us/join, ID da reunião: 258 291 7792.
3.  As informações referentes  a  esta  Audiência  Pública  estão disponíveis  na  Secretaria de 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento  Sustentável,  na Rua XV de Novembro, 485 - 
Centro, Joinville – SC 89201-600   —  www.joinville.sc.gov.br
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone — (047) 3422-7333.

Joinville, 15 de setembro de 2020.

G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA, torna público que recebeu 
do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), a Licença Ambiental 
Prévia com Dispensa de Licença Ambiental de Instalação nº 5193/2020, 
válida por 12 meses, para a atividade 33.13.12 – Molhes e guias de correntes 
similares, para instalação de enrocamento de rochas, em vias de recomposição 
e proteção da margem esquerda do Rio Itapocu, localizada na Estrada Geral 
Morro Grande, s/nº, bairro Itapocu, município de Araquari/ SC.

Saúde Mental
André Veridiano

andreveridiano@gmail.com
 andreveridiano

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmu-
la nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas sem sucesso de noti�cação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os bene�ciários abaixo listados para que, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede 
da empresa, situada na Rua João Colin, 1440, bairro América (entrada pela rua Itaiópolis) ou entrar em contato com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 
(SAC). Vale destacar que o desinteresse do bene�ciário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencio-
nada. A HAPVIDA JOINVILLE aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça �rme e duradoura.

CONTRATO: 3010I813872 CPF: 006642590. CONTRATO: 3010I738157 CPF: 053343572. CONTRATO: 3010I847922 CPF: 066360829. CONTRATO: 3010I706752 CPF: 078664319. CONTRATO: 3010I838921 
CPF: 131224279. CONTRATO: 3010I754322 CPF: 352305502. CONTRATO: 3010I842334 CPF: 636810219.

ATIVO 2019 2018
(reapresentado)

PASSIVO 2019 2018
(reapresentado)

CIRCULANTE: fornecedores, 
obrigações sociais e tributárias, 
empréstimos e financiamentos, 
adiantamentos, outras obrigações e 
obrigações com a Matriz

6.343.118 11.988.420

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: reserva de 
lucros / prejuízos e ajustes de 
avaliação patrimonial

13.842.629 15.997.396

TOTAL DO ATIVO 22.334.880 29.109.451 TOTAL DO PASSIVO 22.334.880 29.109.451

2019 2018
(reapresentado)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 16.132.715 14.209.121

CUSTOS, DESPESAS E IMPOSTOS
Impostos sobre as vendas, custos 
do serviços vendidos, despesas 
administrativas, financeiras, 
resultado não operacional, receita 
financeira, outras receitas, imposto 
de renda, adicional do imposto de 
renda e CSLL

16.119.817 14.213.755

RESULTADO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 12.898 -4.633

5.347.712

2.149.134NÃO CIRCULANTE: partes 
relacionadas, ativo financeiro, 
depósitos judiciais, investimentos, 
imobilizado e intangível

6.917.835

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado 
em 31 de dezembro de

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
São Francisco do Sul - Contrato de Concessão - valores em R$

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de

CIRCULANTE: caixa e equivalentes 
de caixa, clientes a receber, tributos 
a recuperar, adiantamentos e outros 
créditos

22.191.616

NÃO CIRCULANTE: empréstimos e 
financiamentos 1.123.635

16.987.168

Maria Fernanda Gayoso Neves 
Administradora 

CPF: 004.738.549-96 

Raul Alfredo Correa de Oliveira 
Contador - CRC 1SC 013491/O-1 

CPF: 291.774.809-53 

AMBIENTAL
Realce


