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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transforma, 
que eu alcance sem demora o que 
mais desejo agora... Sei que vou 
ganhar muito mais, muito dinheiro, 
que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que 
sua graça será alcançada. D.M. PRECE PODEROSA

PARA PROSPERIDADE
Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. S.R.D.
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria, 
1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Al-
buquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. 
Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmácia e Dro-
garia Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 278 •Alto V. 
Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Byington, 
1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma Ltda. - Av. Casa 
Verde, 1.648 *Drogaria Nessa Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 590 •Freguesia do Ó - *Drogaria São Paulo 
S/A. - R. Bonifácio Cubas, 116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. 
Itaberaba, 2.629 - *Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu Faria, 
651-A •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova 
dos Portugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 
1.592 - *Drogaria Imifarma Ltda. - Av. Imirim, 2.249/2.253 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Imirim, 3.115 •Itaberaba 
- *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 
445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.029/2.033 - *Drogaria Castro Fornazari Ltda. - R. Pa-
rapuã, 710 - *Drogaria Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 
•Jd. Brasil - *Drogaria Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 
804 - *Drogaria Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 
- *Drogaria Garros Ltda. - Av. Roland Garros, 1.443 •Jd. 
Japão *Farmácia Drogatuante Ltda. - Praça Nippon, 40/46 
- Lj. 06 •Jd. Paulistano - *Drogaria e Perf. Jd. das Pedras 
Ltda. - R. das Pedras, 27-A •Jd. Peri - *Drogaria Brito Ltda. 

- R. São Gonçalo do Abaeté, 274 •Jd. Primavera - *Nursia 
Farma Com. Prods. Farmac. Ltda. - Av. Inajar de Souza, 
2.770 •Jd. S. Paulo - *Drogaria Bruno Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 131 •Jd. Tremembé - *Drogaria Alpes do 
Jaçanã Ltda. - Av. Maria Amália L. de Azevedo, 3.860 - Lj. 
01 •Lauzane Paulista - *Antonio Carlos F. Vianna - R. Al-
berto Savoy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. 
- Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. 
Drogaverde Ltda. - Av. Mandaqui, 240 •Parada Inglesa - 
*Drogaria N. Sra. Aparecida - Av. Gal. Ataliba Leonel, 3.361 
•Pq. Edu Chaves - *Drogaria Itamonte Ltda. - R. Itamonte, 
2.712 *Droga Tami Ltda. - Av. Edu Chaves, 670 •Pq. Novo 
Mundo - *Drogaria Hierro Ltda. - Al. Sub.-Ten. Francisco 
Hierro, 216 •Pq. Peruche - *Drogaria Drogapax Ltda. - R. 
Waldemar Martins, 609 •Pq. Rodrigues Alves - *Droga 
Cruz de Malta Ltda. - R. Cruz de Malta, 408 •Santana - 
*Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 2.236 
- *Drogaria Utiyama Ltda. - R. Alfredo Pujol, 994 - *Folha 
Verde - Farm. de Manip. Ltda. - R. Conselheiro Moreira de 
Barros, 18 - *Drogaria Metrofarma Ltda. - Av. Cruzeiro do 
Sul, 3.143 •Tremembé - *Drogaria Sas Ltda. Av. Coronel 
Sezefredo Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia 
de Manipulação Ltda. - Pça Dona Mariquinha Sciascia, 71 
•Tucuruvi - *Silvio Nakano & Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 217 

- *Palhao Kuroda & Cia. Ltda. - R. Major Dantas Cortês, 
234 *Drogasil S/A. - Av. Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. 
Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia - 
*Drogaria Nova Parapuã Ltda. - R. Parapuã, 1.718 - *Droga 
Laura Ltda. - Estrada Lazaro Amâncio Barros, 1.255 •V. 
Diva - *Drogaria Fujimori Ltda. - R. Carolina Soares, 269 
•V. Ede - *Droga São José Ltda. - Av. Ede, 1.050 •V. Gui-
lherme - *Irmãos Guimarães Ltda. - Av. Otto Baumgart, 
500 - Loja 109 - *Drogaria S. José V. Guilherme Ltda. - R. 
Maria Cândida, 974 •V. Gustavo - *Bandrogas Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 1.890 •V. Maria - *Drogaria São Paulo S/A. - 
Av. Guilherme Cotching, 880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. 
Curuçá, 880 •V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolân-
dia, 1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia Pérola Ltda. - Av. 
Conceição, 2.141 •V. N. Cachoeirinha - *Takashi Sakamo-
to e Cia. Ltda. - Av. Parada Pinto, 01 •V. Nivi - *Drogaria 
Nagamine Ltda. - R. Baltazar de Moraes, 61 •V. Paulistano 
- *Drogalina JB Ltda. - R. Jordão Camargo de Oliveira, 36 
•V. Penteado - *Drogaria Caiape Ltda. - Av. Padre Orlando 
Garcia da Silveira, 20 •V. Sabrina - *Drogaria Vessugui 
Ltda. - Praça Angelo Conti, 218 - *Drogaria Sabrifarma 
Ltda. - Av. Marechal Argolo Ferrão, 258.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma2ª
PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  D.M.

Arcada Celeste
O anjo da obediência vos diz: 

a única e verdadeira obediência 
é aquela dirigida à alma. Dessa 
dimensão da vossa própria cons-
ciência procedem os sinais, as 
orientações e intuições a serem 
obedecidas.

Quando obedeceis, todos 
os vossos sentidos estão a ser-
viço da alma, então diz a pala-
vra: sigo diariamente a orien-
tação interior que me vem da 
alma. A próxima safra Senhor, 
me vem hoje do plantio de on-
tem; assim é a vida com relação 
às futuras colheitas, preparação 
à vista, tanto no caminho espiri-
tual, bem como no campo mate-
rial: matérias e espírito forman-
do o elo de relação divina.

Serra da Boa Esperança
Esperança que encerra
No coração do Brasil
Um punhado de terra

Diz o cancioneiro maior que 
é Deus, e o homem inspirado 
mostra sua versatilidade como 
Deus vos criou, e criou a natu-
reza em torno de vós outros.

O que está feito não está por 
fazer, essa é uma verdade, não 

só teoria avulsa ou a longo pra-
zo, é já e hoje.

Graças Pai generoso pelo 
vosso cadinho de amor, na paz, 
neste mundo mundo tumultua-
do. Assim, vamos cientes de que 
a semente brotou, será a garan-
tia da lavoura na safra presente.

Embalando vosso ser, no 
suave planger dos sinos na ca-
tedral do espaço, que todos 
possam usufruir irradiações 
luminosas.

Cubri-vos de esperança qual 
manto sagrado, tereis o calor 
das labaredas aquecendo vosso 
coração que pulsa por vida em 
toda dimensão.

Embora ainda haja no pla-
neta a ignorância em partes al-
ternadas entre os povos exis-
te o elo que faz do ser, humano 
um filho de Deus, logo todos são 
como irmãos em Cristo que veio 
com finalidade de unir-vos.

O rebanho juntando ovelhas 
é a fé maior que acompanha to-
dos irmanados numa só finali-
dade, o universo em si.

O ser humano é a flor que 
desabrochou da vida imanente 
no universo.

O eu verdade é a imortal 

vida do filho de Deus que jamais 
se extingue.

Assim como uma planta ger-
mina, cresce e faz desabrochar 
belas flores, a vida do filho de 
Deus se expressa no plano fe-
nomênico que se desenvolve e 
evolui gradativamente.

Incentivado, o homem se vê 
a si próprio: Todo o meu ser é 
sadio e pleno de energia amoro-
sa. A fonte de verdadeira saúde 
é a divindade interior que a todo 
instante procura vos aproximar 
do padrão perfeito do tecido cós-
mico, de cuja intrincada bele-
za sois parte. A energia amoro-
sa que nutre o ser está sempre 
disponível para curar qualquer 
desvio ou esquecimento que re-
sultam em mal-estar ou doença.

Tendo ao vosso lado o anjo 
da cura sede agradecidos ao Pai 
por vos dar o fiel companhei-
ro de todas as horas, o vosso 
guardião.

Na arcada celeste habi-
tam almas, e vós na Terra fi-
cai cientes de que vosso para-
íso, está com suas anomalias 
costumeiras.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

 

Capítulo 24 - Segunda-feira
Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que 
Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria 
Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório em 
busca de notícias de Maria Vitória. Justino se anima 
com a ideia de fazer uma dupla musical com Inácio. 
Emília confronta Lucinda sobre Inácio. O jovem mis-
terioso continua a perseguir Olímpia. Maria Vitória 
encontra Vicente novamente e conhece Carolina. 
Reinaldo conversa com Celeste sobre sua saúde. 
Em Morros Verdes, Fernão se irrita com Moniz por 
não pressionar José Augusto a assumir Tereza como 
filha. Delfina escuta quando Fernão chama Tereza de 
bastarda. No Rio, Emídio, marido de Carolina, co-
nhece Vicente. Vicente repreende Conselheiro por 
não ter lhe contado sobre o casamento de Carolina. 
Inácio começa seu tratamento, e Falcão orien-
ta Lucinda sobre seus cuidados. Emília vê quando 
Lucinda descarta os remédios de Inácio.

Capítulo 25 - Terça-feira
No Rio, Lucinda diz a Reinaldo que guardará a me-
dicação de Inácio, e Emília insinua ao irmão que ele 
deveria ser o responsável pelo tratamento do ra-
paz. Celeste e Conselheiro falam sobre o casamen-
to de Carolina. Vicente cuida de Odete, que aca-
rinha o sobrinho. Em Morros Verdes, Delfina conta 
a José Augusto que Fernão tem intenção de se ca-
sar com Tereza, caso ele a assuma como sua filha. 
Lucinda e Maria Vitória se encontram no empório 
no Rio. Geraldo anuncia a Maria Vitória que Inácio 
foi dado como morto, e a moça desmaia nos bra-
ços de Lucinda. Celeste pede que Bernardo encon-
tre uma casa para ela perto da praia. Vicente sofre 
por Carolina. Edgar anuncia a Olímpia que seus pais 
chegarão ao Rio de Janeiro. Lucinda se finge ami-
ga de Maria Vitória e a instala na pensão de Nicota. 
Lucinda despista Inácio sobre as cartas de Maria 
Vitória. Helena conforta Maria Vitória. Edgar leva um 
tiro. Inácio enxerga um clarão de luz.

Capítulo 26 - Quarta-feira
Inácio perde novamente a visão do clarão de luz e 
fica aflito. Reinaldo afirma que Edgar deve ser trans-
ferido com urgência para um hospital. Olímpia se 
questiona sobre o atirador de Edgar. Matias guarda 
sua arma na pensão de Nicota. Isolina encontra uma 
luva no local onde Edgar sofreu o tiro e entrega a 
Olímpia. Inácio e Lucinda se beijam. Maria Vitória en-
contra a passagem de navio de Inácio e pensa em 
voltar a Portugal e encontrar Mariana. Falcão confir-
ma a Inácio que o tratamento está surtindo efeito, e 
Lucinda se incomoda. Olímpia sofre com o estado 
de Edgar. Celeste percebe a troca de olhares entre 
Reinaldo e Eunice. Vicente revela aos pais de Edgar 
sobre o incidente com o rapaz. Matias é rude com 
Maria Vitória. Lucinda tem uma visão com Dalva e de-
cide vigiar Maria Vitória. Em Morros Verdes, Delfina 
estranha quando um homem procura por José 
Augusto. Lucinda se oferece para pagar a passagem 
de Maria Vitória do Rio para Portugal.

Capítulo 27 - Quinta-feira
Maria Vitória aceita o empréstimo de Lucinda, sem 
desconfiar das reais intenções da vilã. Inácio sen-
te dores na cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria 
Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a Olímpia que 
Edgar precisará de transfusão de sangue. Otávio, 
Artur e Agenor aceitam ser doadores de Edgar. 
Inácio sofre com dores, e Reinaldo descobre que os 
remédios dados por Lucinda são falsos. Emília ob-
serva Lucinda. Vicente analisa a luva encontrada 
por Isolina no local do crime contra Edgar. Lucerne 
libera Natália e Felícia para trabalhar em seu caba-
ré. Tomaso gosta do discurso político de Otávio, e 
Giuseppe se alarma. Hans e Januária chegam ao 
hospital para ver Edgar e falam com Reinaldo. Inácio 
anuncia que pode ver o vulto de Lucinda, que fica 
aflita. Maria Vitória se despede de Helena. Felícia 
provoca Teodoro, que garante que encontrará Maria 
Vitória. Vicente e Maria Vitória se encontram na pen-
são. Por carta, Irmã Assunção revela a José Augusto 
o paradeiro de Mariana em Portugal.

Capítulo 28 - Sexta-feira
Em Morros Verdes, Delfina e Tereza estranham o 
comportamento de José Augusto. No Rio, Vicente 
comenta com Maria Vitória sobre o atentado contra 
Edgar e menciona a luva encontrada no local do cri-
me. Maria Vitória desconfia de Matias. José Augusto 
afirma a Padre João que partirá em busca de sua 
neta em Portugal. Fernão obriga Moniz a pressionar 
José Augusto a reconhecer Tereza como sua filha. 
No Rio, Maria Vitória descobre a luva e o endereço 
de Olímpia nos pertences de Matias, e os leva para 
Vicente. Emília confronta Lucinda sobre os remédios 
de Inácio. Olímpia conta a Vicente sobre seu envol-
vimento com Matias, que decide deixar a pensão de 
Nicota. Lucinda dá o dinheiro da passagem de navio 
a Maria Vitória. Fernão é rude com Tereza em Morros 
Verdes, e Moniz o repreende. No Rio, a cirurgia de 
Edgar é bem-sucedida. Inácio consegue enxergar 
mais um pouco. Lucinda inventa para Inácio que 

Geraldo o acusa de ladrão. Matias observa Vicente 
com Maria Vitória.

Capítulo 29 - Sábado
Matias ameaça Maria Vitória, e Vicente a defende. 
Matias é preso pela Polícia, e Justino e Tiana veem 
a cena. Januária e Hans agradecem Vicente e Maria 
Vitória pela prisão de Matias. Inácio afirma a Lucinda 
que irá ao encontro de Geraldo. Celeste questiona 
Eunice sobre Reinaldo. Emília comenta com Reinaldo 
que o irmão deveria casar-se novamente. Lucinda 
sonda Maria Vitória sobre a proximidade com Vicente. 
Januária exige que Olímpia se afaste de seu filho. 
Edgar desperta e chama por Olímpia. Helena sofre 
sem notícias de Natália e Felícia. Lucinda furta uma 
camisa de Inácio dos pertences de Maria Vitória. Em 
Morros Verdes, Delfina destrói a carta que Maria Vitória 
enviou para José Augusto. No Rio, Celeste sente do-
res e Bernardo e Eunice a ajudam. Vicente convida 
Maria Vitória para sair. Com a ajuda de Firmino, José 
Augusto sequestra Mariana em Portugal.

 
Capítulo 120 - Segunda-feira
Malagueta e Júlio se enfrentam. Eric se assus-
ta com o orçamento da festa que Bebeth quer pro-
mover para os funcionários do hotel. Neide acu-
sa Sandra Helena de ladra. Bebeth comenta com 
Luiza que desconfia de Malagueta. Rúbia gosta de 
saber que Pedrinho abrirá uma loja. Douglas avisa 
a Sandra Helena que ela não poderá mais se hos-
pedar no hotel. Sandra Helena volta para a casa de 
Dulcina. Tânia incentiva Lourenço a não desistir de 
Luiza. Monteiro avisa a Antônia que tem informações 
importantes para contar.
 
Capítulo 121 - Terça-feira
Monteiro revela a Antônia que o perito morreu 
na época da investigação do acidente de Mirella. 
Sandra Helena não cede ao pedido de Wanderley 
para pagar a fiança de Agnaldo. Natália conta a 
Douglas que viu Tânia beijar Dom no corredor do 
hotel. Antônia conta a Domênico sobre a investiga-
ção do acidente de Mirella. Domênico avisa a Antônia 
que marcou um encontro com Dalva. Athaíde con-
ta a Lourenço que foi juiz. Dílson promove uma roda 
de samba no quiosque. Eric avisa aos funcionários 
do Carioca Palace que eles terão participação nos lu-
cros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa 
onde Sabine morou. Sandra Helena convida Cíntia 
para morar com ela e a mãe. Malagueta coloca as 
provas do acidente de Mirella na pasta de Eric.
 
Capítulo 122 - Quarta-feira
Malagueta diz a Maria Pia que Eric está com os dias 
contados. Cíntia sugere que Sandra Helena deva pa-
gar a fiança de Agnaldo. Luiza aceita a carona de 
Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é ob-
servada por Eric. Domênico pressente que a mu-
lher do perito não quer mais falar com ele. Pedrinho 
aceita jantar na casa de Arlete, a fim de revelar às ir-
mãs da taxista sobre o namoro do casal. Eric repre-
ende Luiza por ela não ter lhe contado que esteve 
com Lourenço. Sabine vê Arlete deixando a suíte de 
Pedrinho. Mônica visita Evandro. Sandra Helena con-
fronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia.
 
Capítulo 123 - Quinta-feira
Sandra Helena afirma a Malagueta que ele pagará 
pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está es-
condida. Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedrinho 
que ele está apaixonado por outra mulher. Eric per-
gunta a Douglas se pode acessar as câmeras de se-
gurança do seu computador. Maria Pia promete a 
Malagueta que será seu álibi, caso ele seja pego. 
Elza conta a Júlio que pressente que Arlete está apai-
xonada. Lourenço insiste em falar com Luiza.
 
Capítulo 124 - Sexta-feira
Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o aci-
dente de Mirella e teme que algo possa acontecer 
com ela. Bebeth fica decepcionada com Eric ao saber 
que o pai a está vigiando pelas câmeras de seguran-
ça. Dalva pergunta a Domênico se ele está investigan-
do a morte de seu marido. Siqueira alerta Domênico 
e Antônia sobre a possibilidade de Dalva estar sen-
do ameaçada. Borges não aceita o patrocínio de Eric. 
Cristóvão confessa a Dom que tem saudades de mo-
rar com Madalena. Elza e Prazeres se surpreendem ao 
saber que Arlete está namorando Pedrinho. Luiza per-
gunta a Eric se ele está monitorando as câmeras do 
hotel por sua causa. Domênico e Antônia entram na 
casa de Dalva e se assustam com o que encontram. 
 
Capítulo 125 - Sábado
Luiza e Eric discutem. Malagueta comenta com Maria 
Pia que Eric terá problemas com a polícia. Wanderley 
insiste para que Sandra Helena liberte Agnaldo. 
Douglas avisa a Gabriel que o matriculou na escola. 
Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho 
apresenta Arlete como sua namorada a Luiza e Eric. 
Lourenço conversa com Maria Pia sobre Athaíde. 
Domênico alerta a equipe para um e-mail com docu-
mentos comprometedores. 

 
Capítulo 01 - Segunda-feira
Clara e Josafá imploram para Jonas parar de procurar 
esmeraldas. Jonas provoca uma explosão e é soterra-
do. Mercedes tem uma visão e alerta Clara. Clara avi-
sa a Josafá que trabalhará como professora no qui-
lombo. Raquel apresenta Clara para as crianças e ela 
se surpreende ao saber que Renato presta assistên-
cia médica no mesmo povoado. Nádia comenta com 
Bruno que Sophia esconde uma filha fora do país. 
Gael viaja para o Jalapão e pede para conhecer o 
campo de capim dourado. Gael se encanta por Clara 
e pede que a moça seja sua guia turística no Jalapão. 
Elizabeth reclama das viagem de Henrique. Natanael 
pede a ajuda de Jô para acabar com o casamento do 
filho. Gael e Clara começam a namorar e Renato sen-
te ciúmes. Raquel incentiva Renato a tentar conquis-
tar a professora. Clara repreende Gael por sua atitude 
com Renato. Gael pede Clara em casamento.

Capítulo 02 - Terça-feira
Clara aceita o pedido de Gael e anuncia sua deci-
são a Josafá. Sophia descobre que nas terras de 
Clara existe uma mina de esmeraldas e incentiva o 
casamento do filho. Natanael deixa Elizabeth inse-
gura com os comentários sobre Henrique. Jô convi-
da Elizabeth para a festa de seu aniversário. Renato 
se entristece com a notícia do casamento de Clara. 
Mercedes reza Clara e tem um mau pressentimento. 
Amaral questiona Sophia sobre os termos do contra-
to de casamento de Gael e Clara. Estela volta do ex-
terior e Sophia fica furiosa. Lorena reclama porque 
Laura não chama Vinícius de pai. Clara e Gael se ca-
sam. Renato aparece na festa e Gael tem uma cri-
se de ciúmes. Lívia marca um encontro com Renato. 
Gael é violento com Clara na noite de núpcias.

Capítulo 03 - Quarta-feira
Gael tenta se desculpar com Clara. Elizabeth decide 
ir à festa de Jô e Natanael gosta. Em lua de mel no 
Rio de Janeiro, Clara conhece  Elizabeth num sho-
pping. Gael visita o tio Natanael. Elizabeth e Clara fi-
cam amigas. Renato desconfia da agressividade de 
Gael. Gael é rude com Clara e rasga o cartão que 
Elizabeth lhe deu. Estela pede que seu banheiro seja 
adaptado e Sophia se irrita. Raquel começa a traba-
lhar na casa de Nádia e Bruno se surpreende com a 
beleza da moça. Mercedes questiona Josafá sobre o 
casamento de Clara. Renato e Lívia passam a noite 
juntos. Jô apresenta Renan para Elizabeth.

Capítulo 04 - Quinta-feira
Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, 
mas aceita sair com ele para mostrar os seus cro-
quis. Lívia convida Renato para jantar em sua casa. 
Gael e Clara voltam de viagem e Sophia convida o 
casal para jantar em sua casa. Rosalinda conso-
la Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a 
repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para 
ele. Rafael conta para Renato que a família de Lívia 
está quase falida. Clara questiona Gael sobre o mo-
tivo do jantar de Sophia. Leandra procura Mercedes. 
Renan e Elizabeth se encontram e Natanael come-
mora. Gael tenta iniciar uma discussão com Renato. 
Sophia diz que pode transformar o sítio de Clara em 
um garimpo e a neta de Josafá recusa a proposta.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Gael afirma a Clara que não sabia das intenções da 
mãe quando se casou com ela. Sophia garante a Lívia 
que irá explorar as esmeraldas. Lívia comenta com 
Renato sobre as esmeraldas. Sophia se irrita quando 
Josafá se recusa a autorizar o garimpo em suas ter-
ras. Clara e Gael passeiam pelo Jalapão. Jô convida 
Elizabeth para jantar e avisa Natanael. Clara encon-
tra Renato no supermercado e se irrita ao ouvi-lo fa-
lar mal de Gael. Nádia se enfurece quando Raquel co-
zinha pratos típicos para Gustavo e seus filhos. Gael 
ajuda Estela. Elizabeth sai para o jantar com Jô e 
Natanael avisa seu detetive. Josafá se aconselha com 
Mercedes. Sophia embriaga Gael e o envenena con-
tra Clara. Gael briga com Clara e ela pede o divórcio.

Capítulo 06 - Sábado
Gael percebe o que fez e se desculpa com Clara. Lívia 
afirma a Renato que Sophia conseguirá as esmeral-
das. Elizabeth discute com Renan e o detetive fotogra-
fa os dois. Natanael se surpreende ao ver a nora voltar 
para casa cedo e reclama com Jô. Gael não aceita a 
sugestão de Amaral para tentar convencer Clara a mu-
dar de ideia sobre suas terras. Renato procura Josafá, 
que pede para o médico falar com Mercedes. Bruno 
convida Raquel para um passeio. Elizabeth fica aba-
lada ao descobrir que Henrique viajará novamente e 
decide aceitar sair com Renan. Sophia incentiva Gael 
a sentir ciúmes de Clara. Bruno beija Raquel. Renan 
convence Elizabeth a ir a seu apartamento e a beija. 
Sophia embriaga o filho e insinua que Clara o traiu. 
Gael agride a esposa e a leva para o hospital. Renato 
vê o estado de Clara e insiste que ela denuncie Gael.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos 
a mudanças em função da edição das novelas e 
podem não ser enviados pela emissora.

Jornalista José Carlos Carboni 
morre de infarto fulminante

Reconhecido pela sua atua-
ção no radiojornalismo bra-
sileiro, José Carlos Carboni, 
que por mais de 20 anos dedi-
cou-se ao jornalismo no Grupo 
Bandeirantes de Comunicação, 
faleceu na noite de segunda-fei-
ra (16), aos 68 anos. O jorna-
lista foi vítima de um infarto 
fulminante.

No Grupo Bandeirantes, 
Carboni encerrou sua carreira 
profissional como Diretor das 
Rádios do grupo. Durante sua 
atuação como jornalista pas-
sou pelas principais redações 

brasileiras e é reco-
nhecido pelo seu tra-
balho como radiojor-
nalista esportivo.

Além de jorna-
lista, Carboni tam-
bém era for mado em 
Psi co logia e, em fe-
vereiro deste ano, 
aposentou-se da car-
reira como jornalis-
ta para se dedicar ao 
seu consultório, rea-
lizando atendimen-
tos e atividades como 
coaching. 

Foto: Divulgação

Jornalista trabalhou por mais de 20 anos 
no Grupo Bandeirantes de Comunicação

Alegria na Rua oferece atividades e serviços 
gratuitos neste sábado na Parada Inglesa
No próximo sábado (21), 

acontece a 19ª edição do even-
to Alegria na Rua, na Parada 
Inglesa. Com atividades esporti-
vas, culturais e de cidadania, o 
projeto sócio-cultural visa aten-
der a população carente da re-
gião onde é realizado, levando 
informação e entretenimento 
aos presentes. A edição deste fi-
nal de semana acontece em par-
ceria com o Sesc Santana, que 
proporcionará atividades físi-
cas como esporte multifun-
cional, com equipamentos e 
instrutores.

O Alegria na Rua é voltado 
para público de todas as idades 
que podem receber atendimen-
to médico nas especialidades: 
de pediatria, ginecologia, odon-
tologia, radiologia e clínica mé-
dica, além da realização de exa-
mes médicos e fornecimento de 
medicamentos prescritos. Os 
presentes poderão utilizar do 
serviço de corte de cabelo, infor-
mações e orientações sociais e 
de prevenção de saúde. 

Para as crianças a programa-
ção é ainda mais completa, com 
um parque de diversão gratuito 
e sorteio de brinquedos durante 
todo o evento. Todas as crianças 
que estiverem cadastradas no 
evento também receberão um 

kit de alimentação, com cachor-
ro-quente, refrigerantes, suco, 
sorvete e algodão doce, além de 
um kit de doces.

Para entretenimento dos 
presentes um palco com apre-
sentações musicais e de dança 
estará montado na Rua Este-
fania Louro, próximo ao Metrô 
Parada Inglesa, onde aconte-
cerá todo o evento. A jogadora 
de vôlei da Seleção Brasileira, 

Thaísa Daher, está confirmada 
para participar e conversar so-
bre a importância do esporte e 
da atividade física.

Serviço:
19ª Alegria na Rua
Local: Rua Estefania Louro, 
(próx. ao Metrô Parada Inglesa)
Data: 21 de outubro (sábado)
Horário: das 10 às 17 horas
Site: www.alegrianarua.com.br

Foto: Divulgação

19ª edição do evento espera receber mais de seis mil pessoas

CATe oferece 163 vagas de emprego 
para pessoas com deficiência

O Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo 
(CATe), da Secretaria Muni-
ci pal do Trabalho e Empre en-
dedorismo, oferece semanal-
mente vagas de emprego em 
diversas áreas. Dessa vez, 163 
delas são destinadas para pes-
soas com deficiência.

Se você gosta de cozinhar, 
pode se candidatar. Quem tem 
habilidade para polir automó-
veis pode encontrar agora uma 

oportunidade no mercado de 
trabalho! Basta ter o ensino 
fundamental completo e seis 
meses de experiência na ativi-
dade para concorrer à vaga com 
remuneração de R$ 1.500,00.

Já aqueles que têm ensino 
médio completo, gostam de lidar 
com o público e são comunicati-
vos, podem conquistar uma das 
35 vagas disponíveis para aten-
dente de lojas.

Quem quiser pode se candi- 

datar! Basta ir até o CATe mais 
próximo com RG, CPF, car-
teira de trabalho e número 
do PIS ou enviar seu currícu-
lo atua lizado para eficientes@ 
prefeitura.sp.gov.br

A relação completa das va-
gas – com respectivo salário e 
tempo de experiência exigido - 
pode ser acessada por meio do 
link: www.prefeitura.sp.gov.br/ 
c idade/secretarias /upload/
CATe%20vagas%20PCD(4).pdf


