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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 transfor-
ma, 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.

Contate-nos: www.gazetazn.com.br

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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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.  R.E.S.

Juventude ou Velhice
Reencontro com Deus traz 

Meditação. Então o homem se 
analisa para saber quem é quem. 
Portanto, deixando de lado ques-
tões da matéria, o espírito se re-
compõe como um bravo lutador 
no campo de batalha, cujo senti-
do é viver.

O Campo de Ação
Está minado
Evangelização
É o nosso Recado

A prédica do mês está aí 
como lembrete espacial do 
Mestre aos discípulos.

“Se vós me amais, guardai 
meus mandamentos; E Eu pe-
direi a Meu Pai, e Ele envia-
rá um outro Consolador, a fim 
de que permaneça Eternamente 

convosco; O Espírito da Verdade 
que meu Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coi-
sas, e vos fará relembrar de tudo 
aquilo que eu vos tenho dito”.

Jesus

A beleza verdadeira é a luz 
que emana da pureza interior.

Assim Vivem os Heróis
Na construção de um País,
Vislumbrando Girassóis
Entre dores, e Feliz

No campo da Humanidade
Não colherás a alegria
Sem plantar com toda gente
A graça da Simpatia

Não há juventude ou velhice, 
segundo o conceito humano. Há 

moços que se revelam em ple-
na senectude, pelo abatimento 
Espiritual, e pela ansiedade im-
potente com que comparecem 
diante do altar da vida, e anci-
ãos que se mostram maravilho-
samente Rejuvenescidos pelo 
Espírito de Trabalho, e pelo en-
tusiasmo com que aceitam as di-
ficuldades e os desafios da vida.

Recordemos a beleza da 
Alvorada e perdoemos a noite 
pelas sombras que nos traz.

Oremos, pois, ao Senhor 
da Vida. Preparando-se para 
dormir:

“Senhor, eu vou dedicar este 
dia para trás. E vou adormecer 
na Tua Santa Paz. O amanhã 
tomará conta de si mesmo.”

IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO A SANTO ONOFRE
Oração para se livras de vícios, alcoolismo e 
drogas - Ó Glorioso Santo Onofre, amoroso con-
solador dos drogados solicito protetor dos embe-
bedados, eficaz alívio dos pobres abandonados, 
eis que aqui aos vossos pés, humildemente, um 
pobre pecador que pelas inúmeras culpas, vive 
cheio de misérias, tribulações e desventuras, a 
Vós ó glorioso Santo Onofre, recorre e em Vós 
confia e invoca o vosso poderoso socorro. Vós 
que na presença do altíssimo cresceste rapida-
mente em excelentes méritos, tão extraordinários 
que imploraste para vossos devotos uma série 
compiosa de admiráveis graças: Venho a Vós e 
vos peço pela Trindade Sacrosanta e pelo nome 
Santíssimo de Jesus e Maria, que Vós continua-
mente invocastes, e que agora no Céu gozais 
como prêmio das vossas longas penitências, 
dignai-vos interceder-me a Divina Graça, a remis-
são dos meus pecados e, se for agrado da Divina 
Bondade, assegura libertação de qualquer vício, 
enfermidade e dores. Abençoai os “Alcoólicos 
Anônimos” para que conservem firme o seu pro-
pósito de viver afastados da bebida e de ajudar 
os seus semelhantes a fazer o mesmo. Virgem 
Maria, Mãe compassiva dos pecadores, socor-
rei-nos! Santo Onofre, rogai por nós! Assim seja. 
(Rezar 3 pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória ao Pai).

J.C.O.B.

ORAÇÃO A SANTA EDWIGES 
PARA PROBLEMAS ECONÔMICOS
Se você tem problemas de dinheiro, tem que pa-
gar dívidas ou te devem dinheiro, reze durante 3 
dias seguidos, na seguinte oração para obter di-
nheiro: Edwiges, gloriosa princesa e santa mulher, 
bendita benfeitora e santa patrona dos aflitos, dos 
carentes de moradia e endividados,generosa com 
os pobres e desprotegidos e dedicada inteiramen-
te ao serviço dos necessitados, suplicai por mim e 
estenda-me sua dadivosa mão. Nobre protetora de 
órfãos e viúvas, esforçada cuidadora dos doentes, 
defensora de abusos, agravos e injustiças,e boa e 
generosa com todo aquele que chegar em ti para 
solicitar suas bondades e misericórdia, faça que 
por sua piadosa e valiosa intercessão seja assisti-
do em meus difíceis problemas. Amante tenra e fiel 
de Maria Santíssima,acesa com a chama do amor 
Divino,cheia de amor pelos mais humildes arca de 
compreensão e humanidade e depositária da infi-
nita caridade do Senhor, dai-me tua ajuda nestas 
necessidades que me afligem, careço de meios 
econômicos para sair de minhas dívidas, das mi-
nhas diligentes estreitezas e carências, preciso 
ter mais renda para enfrentar pagamentos e para 
poder conseguir a moradia que tanto desejo e que 
tanto preciso nestes momentos para levar uma vida 
mais digna e gratificante, eu confio plenamente em 
ti, se você suplica a Deus Todo-poderoso por mim 
sei que serei consolado imediatamente, te suplico, 
apresenta-lhe meus esperançados pedidos e con-
siga que seja atendido quanto antes em: (dizer o 
que se quer conseguir). Interceda santa minha por 
meus infortúnios, peça a Maria, Virgem e Rainha 
dos Céus, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espíri-
to Santo, a quem reverencio, honro e amo que me 
abençoem com seu Amor e me concedam as gra-
ças particulares que com fé e humildade solicitou. 
Bem-aventurada Santa Edwiges, não me abandone 
nas necessidades desta vida, você é minha última e 
grande esperança dai-me cordial e benigno auxílio 
agora e sempre e faça que seguindo seu exemplo 
de amor, caridade e entrega aos demais, e guiado 
por sua luz, chegue um dia às alturas dos Céus. 
Amém. Ao finalizar, cada noite, reze 2 Pai Nosso, 
2 Ave Maria e 2 Glória. Agradecimento por graça 
alcançada. I.V.C.S.

Capítulo 156 - Segunda-feira
Darcy se emociona ao descobrir sobre a gravidez 
de Elisabeta. Ernesto comemora com Ema a notí-
cia sobre o bebê que a esposa espera. Incentivada 
por Flávia, Mariana sugere iniciar uma nova liga de 
competição de motocicletas. Josephine comen-
ta com Uirapuru que pretende denunciar Cecília 
por ficar com o bebê de origem desconhecida. 
Ofélia, Felisberto, Aurélio e o Barão vibram com as 
gravidezes de Elisabeta e Ema. Lídia comanda o 
ensaio para sua surpresa a Randolfo. Olegário e 
Charlotte negam ajuda a Susana e Petúlia. Todos 
se preparam para o casamento-surpresa de Lídia 
e Randolfo. Randolfo se emociona com a atitude 
de Lídia, e os dois trocam juras de amor. Delegado 
Baltazar avisa a Cecília que terá de levar o bebê 
a um orfanato. Lady Margareth recebe uma visita 
inesperada no hospital psiquiátrico.
 
Capítulo 157 - Terça-feira
Briana revela a Lady Margareth que está viva, e 
constata a sanidade da mãe. Cecília e Rômulo 
concluem que Josephine denunciou o casal 
à Justiça. Luccino apresenta a estação móvel 
do café a Camilo, Januário, Ernesto e o Barão. 
Mariana e Brandão defendem Xavier de um lin-
chamento popular, e Baltazar decide transfe-
rir o criminoso para uma prisão longe do Vale do 
Café. Cecília sofre por ter sido afastada do bebê, 
mas afirma que descobrirá a origem da crian-
ça. Januário diz a Ludmila que deseja ser pai. 
Elisabeta e Ema confortam Ludmila. Ofélia decide 
abrigar Susana e Petúlia, e Lídia reprova a atitude 
da mãe. Dalva alerta Elisabeta sobre a visita rece-
bida por Lady Margareth. Julieta pede Aurélio em 
casamento, e sugere que Camilo também celebre 
sua união com Jane. Cecília e Rômulo conseguem 
adotar o bebê oficialmente. Virgílio liberta Xavier 
durante a sua transferência. Com a ajuda de um 
enfermeiro, Lady Margareth tenta dopar Elisabeta.
 
Capítulo 158 - Quarta-feira
Charlotte defende Elisabeta de Lady Margareth, 
que consegue fugir. Ernesto e Darcy pensam em 
sugerir ao prefeito a construção de uma nova es-
cola no Vale do Café. Mariana, Brandão e Luccino 
temem o retorno de Xavier. Tenória ensina Jane e 
Julieta a cozinhar. Cecília e Rômulo decidem dar 
o nome de Mário ao bebê, e Mariana se emocio-
na. Susana e Petúlia tentam sequestrar o bebê de 
Cecília, mas Olegário as impede. Julieta e Aurélio, 
Jane e Camilo anunciam o casamento duplo, que 
será em um baile de máscaras. Passam-se duas 
semanas. Camilo, Ernesto, Januário e o Barão vi-
bram com o sucesso de seu café. O Barão decla-
ra seu amor e admiração por Aurélio. Chega o dia 
do casamento de Aurélio e Julieta, Camilo e Jane.
 
Capítulos 159 a 161
NÃO SERÃO RESUMIDOS.

Capítulo 42 - Segunda-feira
Marocas termina o noivado com Samuca, que fica 
arrasado. Ela avisa ao pai para nunca mais tomar 
decisões por ela. Amadeu demite Petra. Petra pla-
neja levar Cairu para fora do país com a ajuda de 
Herberto. Zelda conta a Betina que o casamento 
de Samuca e Marocas pode não acontecer. Vera 
Lúcia aconselha Elmo a sair com Samuca para o 
empresário se distrair. Amadeu avisa a Petra que 
ela será congelada. Lalá decide ajudar Betina e 
eles vão a uma festa, onde se surpreendem com 
a presença de Samuca. Marocas avisa a Dom 
Sabino que irá morar sozinha.

Capítulo 43 - Terça-feira
Dom Sabino ameaça internar Marocas em um 
convento. Paulina confessa a Samuca que foi 
ela quem contou a Dom Sabino que o prédio da 
Samvita foi construído em cima de sua fazenda. 
Marocas comunica a Betina que rompeu com 

Samuca. Helen e Bento se beijam. Marino avi-
sa a Carmen que vai à Ilha Vermelha procurar as 
joias de Cesária. Marocas garante a Samuca que 
não se casará mais com ele. Marocas diz a Miss 
Celine que Mariacarla foi generosa em acolhê-las 
em sua casa. Marocas se surpreende ao encon-
trar Amadeu.

Capítulo 44 - Quarta-feira
Amadeu tranquiliza Marocas, dizendo que é ami-
go de Dom Sabino. Vanda avisa a Samuca que 
tentará um acordo com Dom Sabino. Marocas 
não aceita a ajuda de Amadeu para alugar um 
apartamento. Mrs. Calahan aceita a indicação 
de Amadeu e contrata Miss Celine como profes-
sora da escola. Carmen e Dom Sabino discutem. 
Herberto avisa a Amadeu que dará seguimento ao 
processo de criogenia de Petra. Betina mostra a 
Samvita para o Barão, e afirma que ele a ajuda-
rá a voltar para o grupo. Barão observa Marocas.

Capítulo 45 - Quinta-feira
Samuca é obrigado a aceitar a volta de Emílio 
para a Samvita, diante do apoio dos acionistas 
do grupo. Betina fica surpresa ao descobrir que 
Barão é o agiota que empresta dinheiro a Zelda. 
Emílio mostra a Belém o vídeo comprometedor 
que tem como garantia, para manter o apoio dos 
acionistas. Amadeu dá dinheiro para Coronela, a 
fim de cobrir os custos de hospedagem de Dom 
Sabino. Waleska se recusa a informar Amadeu so-
bre a pesquisa sobre os “congelados”. Amadeu 
surpreende Monalisa ao dizer que foi ele quem 
mandou incendiar sua casa. Herberto fica per-
plexo ao ver que Cairu despertou. Samuca con-
fessa que não conseguirá se manter distante de 
Marocas, e ela decide pedir demissão. 

Capítulo 46 - Sexta-feira
Samuca e Marocas discutem na frente dos fun-
cionários. Petra escapa e conta a Samuca que 
Amadeu é o dono da Criotec, e revela que ele 
deseja ser congelado até que a cura para seus 
males seja descoberta. Cecílio e Elmo entram na 
Criotec para resgatar Cairu. Samuca ajuda Petra a 
voltar para os Estados Unidos. Carmen e Marino 
ficam surpresos com a presença de Dom Sabino 
na Ilha Vermelha. Menelau impede uma briga en-
tre Dom Sabino e Marino. Dom Sabino discute 
com Carmen. Samuca vai até a casa de Amadeu. 

Capítulo 47 - Sábado
Amadeu diz a Samuca que comprou a Criotec 
porque deseja ser congelado. Miss Celine conta 
a Marocas sobre o alvoroço dos alunos em sala 
de aula. Cesária critica a postura e conduta de 
Dom Sabino. Emílio, Amadeu e Mariacarla plane-
jam ações para prejudicar Samuca e obter o con-
trole da Samvita. Marocas se surpreende ao ver 
Dom Sabino trabalhando na padaria. Betina avisa 
a Zelda que comprou a Zelda Larocque e anun-
cia que é sua sócia. Zelda e Betina são presas 
por exploração de trabalho escravo. Samuca avi-
sa a Vanda que as ações da Samvita estão des-
pencando. Mariacarla comemora com Amadeu o 
sucesso de seus planos. Samuca lamenta com 
Vanda a situação da empresa.
 

 
Capítulo 109 - Segunda-feira
Laureta revela a Severo que Roberval negocia 
diamantes. Severo espiona Roberval e descobre 
sobre Dominick. Laureta convida Dominick para 
uma festa em sua casa. Selma convida Doralice 
e Ionan para almoçar em sua casa, e Maura se 
incomoda. Ícaro se declara para Rosa e os dois 
se amam. Viana comenta com Agenor que Maura 
beijou Ionan. Karola confronta Laureta, acreditan-
do ter sido roubada pela cafetina, e Galdino aler-
ta Luzia sobre o sucesso de seu plano. Laureta 
descobre as intenções de Dominick de traficar 
diamantes com Roberval. Durante o almoço na 
casa de Selma e Maura, Agenor revela o envol-
vimento entre a filha e Ionan. Laureta chantageia 
Roberval. Doralice e Selma terminam seus casa-
mentos com Ionan e Maura. Roberval exige que 
Dominick deixe o Brasil. Roberval acusa sua fa-
mília de traição.

Capítulo 110 - Terça-feira
Roberval ameaça a família e garante que desco-
brirá quem o traiu. Karola tenta se unir a Rosa con-
tra Laureta. Selma e Doralice expulsam Maura e 
Ionan de casa. Laureta flagra Ícaro e Rosa juntos. 
Clóvis e Naná acreditam que Ionan está apaixona-
do por Maura. Maura pede abrigo a Nice, que en-
frenta Agenor para apoiar a filha. Karola humilha 
Laureta na frente de Valentim. Cacau implora para 
que Ícaro deixe a casa de Laureta. Rochelle afir-
ma a Manu e Edgar que o traidor de Roberval é 
Severo. Laureta e Severo armam contra Roberval, 
que planeja seu contra-ataque com Luzia. Beto 
se apresenta para um grande público ao lado de 
Valentim. Luzia vai com Groa ao show de Beto. 
Laureta denuncia Dominick para o delegado 
Viana, que apreende o criminoso. Luzia surpre-
ende Beto e revela que o filho dos dois está vivo.
 
Capítulo 111 - Quarta-feira
Beto questiona a história contada por Luzia. 
Roberval confronta Severo e expulsa o pai de 
casa. Roberval faz um acordo com Dominick para 
libertá-lo da prisão. Viana alerta Laureta sobre a 
visita de Roberval a Dominick. Luzia aconselha 
Rosa a se afastar de Laureta e Karola. Valentim vê 
Luzia, que foge com Groa. Roberval explica sua 
situação com Dominick para Cacau. Severo dei-
xa a mansão e se instala no conjunto habitacio-
nal interditado pela Justiça. Beto questiona Karola 
sobre Januária. Rosa e Maura falam sobre indeci-
sões amorosas. Roberval tenta convencer Karola 
a se unir a ele contra Laureta. Luzia e Galdino ar-
mam contra Karola, que se desespera com as 
ameaças misteriosas.
 
Capítulo 112 - Quinta-feira
Galdino consegue fugir antes que Karola o veja. 
Gorete procura Clóvis, que resiste às investidas 
da mulher. Ionan afirma a Beto que Luzia está 
mentindo sobre o filho dos dois. Edgar e Karen 
se beijam, e Rochelle os provoca. Beto desco-
bre que Karola trabalhava para Laureta na ju-
ventude. Acreditando estar sendo ameaçada por 
Laureta, Karola pede trégua à ex-comparsa. Luzia 
e Roberval comemoram o sucesso de seu plano. 
Laureta desconfia de que Rosa ou Luzia podem 
estar lhe prejudicando. Beto questiona Rosa so-
bre a relação entre Laureta e Karola. Badu foge, 
e Gorete implora ajuda a Clóvis e sua família. 
Laureta oferece ajuda a Dominick em troca de 
provas contra Roberval. Zefa visita Severo, e os 
dois acabam discutindo. Beto procura Laureta, e 
Galdino lhe confirma que seu filho com Luzia está 
vivo. Beto confronta Karola.
 
Capítulo 113 - Sexta-feira
Karola afirma a Beto que o bebê de Luzia morreu 
e acredita que Laureta a esteja traindo. Roberval e 
Luzia tramam contra Laureta. Laureta esconde as 
drogas de Juarez em sua casa. A família Falcão 
ajuda Gorete nas buscas a Badu. Karola deci-
de se unir a Roberval e conta o que sabe sobre 
os crimes de Laureta. Luzia confirma as informa-
ções sobre Laureta com Galdino. Valentim pede 
que Rosa deixe de trabalhar com Laureta. Karola 
anuncia sua guerra contra Laureta e pressiona 
Rosa a decidir de que lado está. Ionan e Maura se 
beijam. Gorete revela à família Falcão que Dodô 
contratou Tomé para afastá-la de Clóvis.
 
Capítulo 114 - Sábado
Clóvis afirma que jamais perdoará Dodô, e Naná 
se decepciona com o ex-marido. Rosa alerta 
Laureta sobre o ódio de Karola. Ícaro visita Manu 
e pede que a irmã não acredite em Luzia. Juarez 
chega à casa de Laureta, e Galdino avisa a Luzia. 
Roberval denuncia Laureta e Juarez para o delega-
do Nolasco. Viana informa a Laureta sobre a pos-
sível visita da polícia à sua casa. Madalena confir-
ma a Beto que Laureta e Karola roubaram o bebê 
de Luzia. Laureta esconde as drogas em seu jar-
dim, mas Galdino resgata os pacotes. Nolasco 
prende Laureta por tráfico de drogas, e Ícaro se 
surpreende. Roberval e Luzia comemoram a pri-
são de Laureta, e Cacau se incomoda com o com-
portamento da irmã. Laureta denuncia à imprensa 
que Roberval trafica diamantes. Laureta confron-
ta Galdino.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.

Feira de literatura infantil 
acontece no Shopping Center Norte

Até o dia 15 de outubro, das 
10 às 22 horas, o Shopping Center 
Norte recebe a Feira Cultural do 
Livro Letrinha, um evento cujo ob-
jetivo é incentivar adultos e crian-
ças à prática da leitura, na praça de 
eventos do Shopping Center Norte, 
e a entrada é gratuita. A maio-
ria dos livros tem preços bastante 
acessíveis, a partir de R$ 5,00.

Além da feira, o evento pro-
move aos finais de semana uma 
programação cultural, no qual os 
clientes do Shopping poderão par-
ticipar de diversas atividades, como 
contação de His tórias, Poket Show, 
Teatro de Fantoches, Caricaturas, 
Pin tu ra Facial, Esculturas de Ba-
lões, Oficinas e muito mais. Essas 
atividades acontecem aos sábados 
e domingos, às 15 horas, e é total-
mente gratuita.

Foto: Divulgação

Feira de literatura no Shopping Center Norte

Número de documentos em 
Cartório que comprovam fake news 

e ataques virtuais cresce 134%
Nos últimos anos as “fake 

news” vêm crescendo e encon-
tram nas eleições gerais cenário 
mais do que profícuo para sua 
proliferação. Para combater sua 
veiculação que pode até ocasio-
nar punições perante o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) cida-
dãos e partidos políticos dis-
põem de um instrumento cada 
vez mais utilizado em Cartórios 
de Notas de todo o País: a ata 
notarial.

O uso da ata notarial cresceu 
134% nos últimos seis anos, se-
gundo dados do Colégio Notarial 
do Brasil - Conselho Federal 
(CNB), entidade que congrega os 
tabelionatos de notas brasileiros, 
caminhando para o recorde his-
tórico de 70 mil atos neste ano de 
eleições presidenciais.

Somente em 2017, foram re-
gistrados 67.806 atos dessa na-
tureza, quase 20% a mais do que 
em 2016, quando foram compu-
tadas 56.659. Nos oito meses de 
2018 já foram feitas 47.245 atas 
notariais, uma média de 5.905 
procedimentos por mês que, a 
serem mantidos nos quatro me-
ses restantes deste ano, fará o 

número total chegar à histórica 
marca de 70.865.

Para solicitar uma ata no-
tarial de fake news, o interes-
sado deve comparecer a um 
Tabelionato de Notas muni-
do de seus documentos pessoais 
- ou no caso de pessoa jurídica, 
com os documentos que o certifi-
cam como representante da em-
presa - e fornecer o link da no-
tícia. O tabelião entrará no site 
e verificará o conteúdo da publi-
cação, transcrevendo o teor em 
uma certidão. No documento, é 
possível adicionar fotos, vídeos e 
outras informações, que compro-
vem a autenticidade dos fatos.

De acordo com o presidente do 
Colégio Notarial do Brasil (CNB), 
Paulo Roberto Gaiger Ferreira, o 
poder de prova da ata notarial é 
irrefutável. “Através da ata é pos-
sível provar a existência e os da-
dos de remessa eletrônica das 
fake news. Será possível clara-
mente identificar os responsáveis, 
possibilitando a punição destes 
com a imposição da lei eleitoral”, 
explica. “A democracia depende 
da lisura da competição eleitoral. 
É imprescindível lutarmos para 

que as fake news não roubem a 
cena da disputa ética”.

Entre os exemplos mais uti-
lizados de atas notariais estão 
as de mídia social (Facebook, 
Twiter, Youtube, etc.); de men-
sagens eletrônicas (e-mail); men-
sagens instantâneas (WhatsApp, 
Skype, Snapchat, SMS, etc.); de 
diálogo telefônico; de presença 
(em diligência ou no tabelionato); 
de declaração; de abertura de co-
fre bancário; de entrega de cha-
ves em alugueis; de verificação do 
estado de um imóvel ou um bem 
móvel; de reunião de condomínio; 
e de reunião societária.

Valores

Conforme determina a Lei 
Federal nº 10.169/2000, ampa-
rada pelo § 2º, do art.236 da 
Constituição Federal, os valo-
res dos serviços realizados pelos 
Tabelionatos de Notas são defi-
nidos por Lei Estadual. Em São 
Paulo (SP), o valor da primeira 
folha é de R$ 427,29 e de cada 
página adicional é de R$ 215,75. 
Se feita em diligência, o valor é 
cobrado em dobro.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MI-
RANTE JARDIM SÃO PAULO - 
Dia das Crianças está chegando, va-
mos adoçar o dia  das crianças mais 
carentes, aceitaremos doações de pi-
rulitos, balas, chocolates e outros 
doces em geral. Estaremos receben-
do doações na Rua Capitão Rabelo, 
162 - Jardim São Paulo.

7º EVENTO MULTIARTÍSTICO 
EU, TU, ELES, NOZES & VOZES 
- O Cena Norte - Fórum de Cultura 
convida a todos para prestigiar este 
evento, conforme o calendário. Dia 
22 de setembro, às 16 horas no 
CEU Jaçanã, música com espetácu-
lo Brincadeiras Musicais, com Felipe 
Torres e José Luís, Poesias e con-
tos com César Magalhães e Jamir 
Nogueira. Dia 29 de setembro, às 18 
horas, na Casa de Cultura da Vila 
Guilherme, Grupo Holocanto, poe-
sias com Academia de Letras do CEU 
Jaçanã e Poetas do Tietê, MPB auto-
ral: Reinaldo, Júlio Leme, Baobá Nagô 
na Praça Oscar da Silva, 110. Dia 6 de 
Outubro, às 16 horas, no CEU Jaçanã  
dança Breaking com Die Hard Crew, 
e cigana com grupo Girasol, Músicas: 
Arthur Santinello, Fabioh e Eder 
Rock, teatro com Izildinha Caruso e 
Carmem Amaral. Para mais informa-
ções: cenanorte@gmail.com

ESPAÇO ESTRELA AZUL - rea-
liza atendimentos com massagens e 
acupuntura no dia 16/9 (domingo) 
das 11 às 17 horas. O valor 1 Kg de 
alimento não perecível ou uma doa-
ção espontânea. Avenida Mazzei, 
1.541 - Vila Mazzei. 

WORLD CLEANUP DAY - O dia 
mundial da limpeza acontece no dia 
15 de setembro, com tenda ecológi-
ca, mutirão, sorteio, oficinas, músi-
ca e gincana na Praça Comandante 

Eduardo de Oliveira, 80 - Parque 
Edu Chaves.

ALMOÇO COMUNITÁRIO NA 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA LUZ - No próximo domingo, (16) 
de setembro, acontecerá na Paróquia 
Nossa Senhora da Luz, o seu tradi-
cional almoço comunitário por qui-
lo. Situada na Rua Heloisa Moya, 59 
no bairro de Tucuruvi, próximo à es-
tação do Metrô, a comunidade Nossa 
Senhora da Luz abrirá o salão pa-
roquial para a rea lização de seu al-
moço, que acontece todos os meses 
a partir das 12 horas. Todos os pra-
tos são preparados pela equipe de co-
zinha da própria Paróquia. Também 
é possível comprar bebidas diversas 
e drinks preparados pela equipe do 
bar, além de sorvetes e deliciosas so-
bremesas. O pagamento pode ser fei-
to também com cartão de débito e 
crédito. Para reservas e maiores in-
formações ligue 2949-5997.

A PARÓQUIA SANTA TERE-
SINHA CONVIDA a todos, a par-
ticipar e saborear várias delicias em 
nossa quermesse, nos dias 22, 23, 
29, 30 de setembro e dia 1° de ou-
tubro, a partir das 13 horas. Praça 
Domingos Correa da Cruz 140 - 
Bairro de Santa Teresinha.

CENTRO COMUNITÁRIO NOS-
SA SENHORA APARE CIDA, 
convida para seu chá bingo benefi-
cente, no dia 18/9, das 13h30 às 17 
horas, no salão da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Rua Parque Domingos 
Luis, 273 - Jardim São Paulo. Para 
mais informações: 2979-9270.

SOCIEDADE ORQUIDÓFILA 
CAN TAREIRA (A SOCAN) - No 
dia 22 de setembro, às 10 horas, a 
SOCAN estará ministrando um curso 

gratuito de Cultivo de Orquídeas no 
Horto Florestal, em homenagem ao 
Dia da Árvore. O curso será ministra-
do pela orquidófila Solange Menezes 
e é destinado a todos os amantes de 
orquídeas que têm dúvidas no culti-
vo. Na Rua do Horto, 931 - Para mais 
informações ligue: 2232-3117.

CORAL DELUZ - Estamos com va-
gas abertas para novos coralistas, in-
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ª feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espírita Padre Zabeu, 
localizado à Rua Amaral Gama, 113 - 
Santana. Informações: (11) 2971-0349.

39º SEMANA ANTIALCOÓLICA 
- Entre os dias 2 a 18 de dezem-
bro acontecerá uma série de pa-
lestras gratuitas sobre alcoolismo 
e drogas na família, no Hospital 
Nova Cantareira, na Avenida Nova 
Cantareira. 3,050.

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - Se 
você tem problemas com angústia, 
ansiedade, depressão, ciúme, insô-
nia, raiva, pânico, estresse e soli-
dão. Procure ajuda, nós podemos 
te ajudar. Terça feira às 19 horas e 
aos domingos às 17 horas, estamos 
localizados na Rua Gabriel Pizza, 
122 - para mais informações ligue: 
(11) 3229 7523 acesse o site: www. 
neuroticosanonimos.org.br 

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.


