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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

Um bom jornal  
é você quem faz!

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. D.R.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

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.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. J.S.R.

Realidades
Os recursos fornecidos por 

Deus são ilimitados. Instruções 
dos espíritos trazem luz a espiri-
tualidade; toda religião tem seu 
princípio de fé organizada, pro-
grama feito ao mortal como se 
um seguimento o esperasse.

Não basta apenas falar, mas 
orar convicto que hoje o homem 
é melhor que ontem, então terá 
nova perspectiva no seu amanhã.

Na efervescência de um so-
nho chegais por vez a um ideal, 
e daí a criatura cumpre desíg-
nios que antes não enxergava, 
no presente a renovação dos va-
lores é que dá sustento à luta co-
tidiana como bravo elemento da 
natureza.

Conquistar o seu fim; aper-
feiçoar-se na nova era, é ver o 
Eliseu como a terra prometida 
do tempo de Jesus pastor das 
almas. Tendes a paz, buscai o 
amor, vereis transformar-se todo 
solo como fértil plantação do 
maná desejado.

Que não haja entre vós ou-
tros porque Deus é um só para 
todos; apenas vós terrestres mu-
dastes-lhe o nome, mas a assina-
tura e a finalidade é a mesma, 
Pai Criador dos seres que cami-
nham com vistas à vida eterna.

A sonoridade do som envolve 

o ambiente com a matinada ao 
surgir do dia; nesse embalo de 
oração elevai o pensamento, o 
céu se abre qual raio de luz e o 
Sol maior desponta na alma re-
fletindo a esperança que o ho-
mem é capaz de carregar como 
um farol abençoado.

Sendo, por vezes, o vosso dia 
de começo ao fim num trabalho 
compensador, esse o emblema 
na lapela daquele que serve em 
nome do Senhor, seu Deus. Seja 
qual for vossa religião a criatura 
tem que respeitar no seu seme-
lhante a presença divina do ser.

As piores adversidades são 
“materiais” excelentes para for-
talecer a alma. O santo propósi-
to de aceitar o que Deus manda 
já faz o homem um aquinhoado 
nos seus valores. Então ele pas-
sa de servido a serviçal nessa se-
ara terrena.

Como devedor, como pagador 
das promessas, e como realiza-
ções a alto custo ou baixo cifrão; 
tudo é lutar para vencer dificul-
dades é claro, como a brisa que 
passa levando a névoa para altas 
distâncias.

Uma vez chegada ao infini-
to a prece tem sua conquista ilu-
minada e o coração sente pulsar 
vida na vivência, no viver.

O templo que é vossa casa 
vale por um tesouro, dentro do 
recinto, onde a paciência plan-
ta a semente vem o fruto dando 
os rebentos a todo o vapor, isso é 
progresso, modernidade à vista.

Situa-se o homem entre o céu 
e a Terra, sendo dono de si culti-
va o bom pela bondade, excluindo 
o mal da maldade, mas para isso 
precisa se transformar através da 
reforma íntima antes de tudo.

Assim, poderá dar hosanas 
ao Senhor, entender o que pas-
sa como uma purificação dos pe-
cados, falhas humanas, a fim 
de iluminar seu espírito compa-
nheiro de jornada desde o mo-
mento da concepção ao nasci-
mento já esperado após o evento 
do tempo certo.

Quando orais, meditando no 
instante que vos envolve, uma 
santa emulição vos proteja com 
a graça dos anjos ao vosso redor 
fortalecendo-vos, a vossa aura 
projeta luz no espaço.

Serenamente, vibrando, che-
gando ao Divino Amigo pedindo 
pelo mundo por todos os seres do 
planeta seja a conjugação carnal 
abençoada, assim fala o espírito 
provedor de energias.

IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO
Ó Santa Luzia que preferistes deixar que os vossos 
olhos fossem vazados e arrancados antes de negar 
a fé e conspurcar vossa alma; e Deus com um mi-
lagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos 
sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e 
vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doen-
ças dos olhos, eu recorro a vós para que protejais 
minhas vistas e cureis a doença de meus olhos. San-
ta Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu 
possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o 
colorido das flores, o sorriso das crianças. Conservai 
também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu 
posso conhecer o meu Deus, compreender os seus 
ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo 
e nunca errar o caminho que me conduzirá onde 
vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos 
Anjos e Santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e 
conservai minha fé. Amém. M.H.G.

Capítulo 130 - Segunda-feira
Augusto e Nestor afirmam a Danilo que a úni-
ca forma de libertá-lo da prisão é fazendo 
com que Julia deponha a seu favor. Neusa 
se desespera ao descobrir sobre a viagem de 
Michele para Nova York. Alain resiste à sedu-
ção de Isabel. Mauro e Mariane tentam ficar 
juntos. Josi descobre segredo de Gigi, que 
confessa à figurinista que o namorado a dei-
xou. Eugênio revela seus segredos a Gustavo. 
Alain entra em contato com Letícia.

Capítulo 131 - Terça-feira
Isabel se assusta ao provocar o espírito de 
Felipe. Teresa brinca com Henrique, e Graça 
conclui que os dois são irmãos. Dora reclama 
com Graça de sua vida humilde. Piedade im-
pede que Cris/Julia vá à delegacia falar com 
Danilo. Eugênio se revolta contra Maristela ao 
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia recebe 
uma intimação para depor a favor de Danilo. 
Eugênio ameaça a vida de Danilo, caso Cris/
Julia se recuse a casar com Gustavo.

Capítulo 132 - Quarta-feira
Cris/Julia aceita se casar com Gustavo para 
proteger Danilo. Bendita entrega uma carta de 
Cris/Julia a Danilo. Alain fica mexido com uma 
mensagem que recebe de Letícia. Incentivado 
por Hildegard, Lucas pede Mimi em casamen-
to. Eugênio arma com Albertina para incrimi-
nar Danilo. Gustavo revela a Maristela seu pla-
no de infernizar a vida de Cris/Julia. Sheila 
insiste para se casar com Bola. Gilson conhe-
ce Gentil. Gustavo oferece rosas brancas a 
Cris/Julia.

Capítulo 133 - Quinta-feira
Cris/Julia sofre diante de Gustavo. Augusto 
passa mal. Albertina inventa em depoimento 
que Danilo roubou suas joias. Cris/Julia garan-
te ao Inspetor que foi ela quem deu as joias a 
Danilo, e Eugênio tranca a filha em seu quar-
to. Alain comenta com Bola que Gustavo pode 
ter tirado a vida de Julia Castelo. Cláudio e 
Josi discutem, e Daniela conclui que os dois 
se gostam. O Inspetor afirma a Eugênio que 
Danilo será transferido para a prisão, quando 
Hildegard chega.

Capítulo 134 - Sexta-feira
Hildegard leva Madre Joana para depor a fa-
vor de Danilo, e o Inspetor desiste de trans-
ferir o artista para uma prisão. Cris/Julia con-
fronta Albertina. Daniela se declara para Bola. 
Maristela pede a ajuda de Graça para tomar 
conta de Henrique. Alain visita o site de Letícia. 
Isabel se preocupa com o estado de saúde de 
Priscila e pede ajuda a Alain. Augusto se recu-
pera. Eugênio e Gustavo comemoram o aci-
dente de Nestor. Priscila pede para viajar com 
Alain e Isabel.

Capítulo 135 - Sábado
Cris/Julia afirma a Gustavo que jamais o ama-
rá e que está apenas cumprindo ordens de 
Eugênio. Grace sente a presença de Felipe no 
quarto de Priscila. Bola sonha com Daniela. 
Josi acaba revelando a Mariane o segredo de 
Gigi. Piedade pede ajuda a Graça para se se-
parar de Eugênio. Letícia recebe um convi-
te para uma palestra em Minas Gerais. Alain 
aceita viajar com Priscila e Isabel para o Rio 
de Janeiro.

Capítulo 24 - Segunda-feira
Mercedes manda Murilo se concentrar em João 
e não envolver sua família no crime. Figueirinha 
entrega o dossiê sobre Jerônimo a Mercedes. 
Jerônimo comemora com Vanessa o convite de 
Mercedes para ser o novo diretor de programação 
da PopTV. João fica arrasado ao notar que Manu 
não se convenceu de sua inocência. Janaína inter-
rompe o depoimento de Vanessa para dizer que 
a moça é cúmplice de Jerônimo. Janaína procura 
Mercedes para desmascarar Jerônimo.

Capítulo 25 - Terça-feira
Janaína pede a Herculano que não a procure 
mais. Horácio liga para o detetive Lopes ao ver 
Vanessa e Galdino saindo do hotel. Herculano 
pede demissão a Mercedes. João se surpre-
ende com a matéria sobre o Patotinha Mágica, 
com mentiras sobre ele. Codorna fotografa 
Moana beijando João. Vanessa fica eufórica ao 
saber por Jerônimo que ela trabalhará na PopTV. 
Gisela se desespera com o pedido de divórcio li-
tigioso de Herculano. Manu fica surpresa ao en-
contrar Moana no apartamento de João. 

Capítulo 26 - Quarta-feira
João exige que Jerônimo conte a verdade so-
bre o assassinato de Nicole. Manu diz a João 
que acredita em sua inocência. Diego desmas-
cara Vanessa na frente de Larissa. O delegado 
libera Gisela após a visita de Quinzão. Quinzão 
e Mercedes temem por Quinzinho depois que a 
polícia identifica marcas de sangue do assas-
sino no corpo de Nicole. Mercedes liga para 
Jerônimo para saber o tipo sanguíneo de João. 
A advogada de Giovana deixa Manu, João e 
Janaína desesperados ao afirmar o tipo sanguí-
neo encontrado no corpo de Nicole.

Capítulo 27 - Quinta-feira
Janaína atende ao pedido de Raimundo para 
substituir o chefe de sua cozinha. Quinzinho e 
Larissa tentam explicar um ao outro de onde co-
nhecem Dandara e Diego. Raimundo alivia a con-
ta de Patrick, ao perceber que ele não tem di-
nheiro para pagar. Dandara resiste à tentativa de 
sedução de Quinzinho. Madá tem um sonho com 
Freddie Mercury, aconselhando que ela faça o 
programa como vidente. Manu se assusta com a 
chegada de Jerônimo em sua casa. 

Capítulo 28 - Sexta-feira
Jerônimo deixa Manu abalada ao tentar conven cê-
la da culpa de João e declarar seu amor. Candé 
e Tobé se surpreendem ao constatar que Madá e 
Freda Mercúrio são a mesma pessoa. Madá acei-
ta fazer o programa na PopTV como a vidente. João 
recebe um aviso do oficial de Justiça, determinando 
a distância que deve manter de Jerônimo. Larissa e 
Quinzinho adiam a data do casamento. Herculano 
consegue um emprego numa videolocadora e é re-
conhecido por fãs. Murilo lança um programa sen-
sacionalista sobre João. 

Capítulo 29 - Sábado
João pensa em processar Murilo. Janaína, Diego 
e João se surpreendem ao ver a Brasília vandali-
zada. Diego troca olhares com Larissa na faculda-
de. Manu perde o contrato com uma linha de cos-
méticos ao afirmar que namora João. João pede 
a Moana que consiga uma entrevista para ele no 
jornal. Vanessa fica chateada porque Jerônimo 
não aparece no encontro. Numa última tentativa 
antes do julgamento, João procura Vanessa.

Capítulo 91 - Segunda-feira
Sóstenes não acredita em Murilo. Luz encon-
tra o colar da Irmandade e o mapa de acesso 
à fonte. Sampaio se revolta com a proximida-
de de Murilo e Valentina. Adamastor desconfia 
de Marcos Paulo e Mattoso. Stella decide se 
mudar para a pousada de Ondina. Geandro se 
declara para Lourdes. Mirtes procura Mattoso.

Capítulo 92 - Terça-feira
Eurico inaugura a antena de telefonia em Serro 
Azul, e Valentina e Olavo discursam na cerimô-
nia. Mirtes prepara seu site de notícias ofensi-
vas. Geandro se surpreende com o comporta-
mento de Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que 
pensa em ficar com ele. Gabriel conversa com 
Murilo sobre sua paixão por Luz. Stella pede 
que Adamastor mantenha as bebidas alcoó-
licas longe dela. Mirtes se desespera ao en-
contrar Aranha desacordado. Sóstenes conta 
a Luz sobre sua conversa com Murilo.

Capítulo 93 - Quarta-feira
Machado convoca Milu para socorrer Aranha. 
Robério consegue copiar as chaves do casa-
rão para entregar a Valentina. Júnior afirma a 
Luz que deseja se casar com ela. Patrício e 
Liliane se insinuam um para o outro. Afrodite 
ajuda Diana a se preparar para sua competi-
ção. Aranha implora o perdão de Stella.

Capítulo 94 - Quinta-feira
Stella afirma que seguirá afastada de Aranha. 
Chega o dia da competição de caratê de 
Diana. Bebeto repreende Nicolau por não 
apoiar Diana. Júnior diz a Sóstenes que 
Gabriel não ameaça seu relacionamento com 
Luz. Luz cai no mesmo buraco em que Feijão 
se perdeu. Nicolau assiste à competição de 
Diana, que se emociona com a presença do 
pai. Sóstenes conversa com Murilo e conclui 
que o filho falou a verdade. Valentina explica 
a Laura seu plano para fazer com que ela dur-
ma com Gabriel.

Capítulo 95 - Sexta-feira
Diana vence a luta, e Nicolau se surpreende 
com a quantia do prêmio conquistado pela fi-
lha. Luz chega à fonte e vê Gabriel. Laura der-
rama uma substância no chá de Gabriel. Neide 
vê quando Murilo chega à casa de Valentina. 
Gabriel bebe o chá, e Laura tenta se aprovei-
tar do rapaz. Murilo seduz Valentina. Afrodite 
impede que Nicolau se aproprie do cheque 
de Diana. Luz invade o casarão e lê o livro da 
Irmandade.

Capítulo 96 - Sábado
Laura garante a Luz que reatou o romance 
com Gabriel. Nicolau afirma a Walid que de-
seja ser o agente de Diana. Marcos Paulo 
descobre que Valentina está envolvida com 
Murilo. Gabriel se desespera quando Laura 
garante que os dois dormiram juntos. Gabriel 
desconfia de que alguém mexeu no livro da 
Irmandade. Laura confessa a Valentina que 
não conseguiu dormir com Gabriel. Laura 
confronta Valentina, e acaba sofrendo um 
acidente.

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

A PODEROSA ORAÇÃO 
DE SANTO EXPEDITO

“Meu Santo Expedito das causas justas e ur-
gentes, socorrei-me nesta hora de aflição e 
desespero, interceda por mim junto ao Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo 
guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós 
que sois o santo dos desesperados. Vós que 
sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, 
ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. 
Atendei ao meu pedido. (fazer o pedido). Aju-
dai-me a superar estas horas difíceis, protegei-
me de todos que possam me prejudicar. Prote-
gei minha família, atendei o meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. 
Serei grato pelo resto de minha vida e levarei se 
nome a todos que tem fé. Santo Expedito, ro-
gai por nós. Amém. Agradeço a Santo Expedito 
pela graça alcançada. T.A.B.

Ex-deputado Carlos Apolinário 
morreu na última quinta-feira

Na noite da última quinta-feira (14) o ex-de-
putado Carlos Apolinário, de 66 anos, morreu 
em São Paulo, ele estava lutando contra um cân-
cer desde fevereiro de 2017. Na sexta-feira (15) 
o velório foi realizado na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp) e o enterro, no 
Cemitério do Morumbi, no final da tarde.

Carlos Alberto Eugênio Apo linário era líder 
evangélico e exerceu três mandatos como depu-
tado estadual, entre 1983 e 1994, chegou a presi-
dir a Casa.No ano de 1994, foi eleito deputado fe-
deral. Em 2000, foi eleito vereador de São Paulo, 
onde exerceu três mandatos.

O ex-deputado era casado com Gedalva 
Lucena Silva Apolinário e deixa dois filhos: 
Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior.

Foto: Divulgação

Ex-deputado lutava contra um câncer desde fevereiro de 2017

Aluno do Ensino Médio conquista ouro na Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica e é 

recebido pelo ministro Marcos Pontes em Brasília
Na última terça-feira (12), 

em Brasília o aluno da 3ª sé-
rie do Ensino Médio do Obje tivo 
Integrado, Luã de Souza Santos, 
compondo equipe com mais qua-
tro estudantes na delegação na-
cional na 10ª Olim píada Latino-
Americana de Astronomia e 
As tro náutica (OLAA), foi recebi-
do pelo ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comu ni-
cações (MCTIC), Marcos Pon tes. 
O aluno Luã é morador da Zona 
Norte, do bairro Chora Menino.

O convite veio em decor-
rência da conquista de meda-
lha de ouro e de prêmio especial 
de Melhor Prova Observacional 
na OLLA e coincidiu com o lan-
çamento do programa federal 
“Ciência na Escola”. “Senti-me 
honrado pelo convite. Isso tudo 
é muito gratificante. A meda-
lha veio em decorrência de um 
ano intenso de estudos, para ser 
aprovado nas seletivas. Fazia 
provas de anos anteriores, fre-
quentava o planetário, manuse-
ava telescópios e muito mais. O 
prêmio de melhor prova obser-
vacional veio como consequên-
cia de ter gabaritado a prova de 
planetário”, conta Luã. 

Igualmente entusiasmado, 
Júlio César Klafke, vice-líder da 
delegação brasileira, profes sor-
orientador das aulas especiais de 
Astronomia e Astronáutica do 

Objetivo e professor-doutor da 
Universidade Paulista (UNIP) 
também foi um dos convidados. 
“Participar de uma olimpíada 
internacional como a OLLA é a 
coroação de um processo de se-
leção que impõe muitos desafios 
aos jovens. Mais do que apren-
der conteúdos, ensina-os a per-
sistir em um caminho que con-
duz à realização de um sonho. 
Efetivamente, os prepara para a 
vida”, conta.

A vitória brasileira  
na OLLA

A 10ª edição da OLLA foi rea-
lizada em Ayolas, Paraguai, em 
outubro do ano passado. Os bra-
sileiros disputaram com as de-
legações da Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Mé-
xico, Panamá, Paraguai, Peru e 
Uruguai, configurando-se, pela 
premiação, como 1º lugar no 
quadro geral de medalhas.

Para o excelente resultado, 
os estudantes compuseram ti-
mes multinacionais, mesclando 
membros dos países integran-
tes, como assim determina o re-
gulamento, e foram avaliados 
em quatro provas:

1. Prova Teórica Individual: con-
tou com cinco questões disserta-
tivas com subitens, totalizando 

19 perguntas para serem respon-
didas em 3h.
2. Prova Teórica por Equipe 
(três ou quatro estudantes de 
países diferentes): propôs qua-
tro questões com 19 perguntas 
para serem respondidas também 
em 3h.
3. Prova de Lançamento de Fo-
guetes por Equipe (três ou quatro 
estudantes de países di ferentes).
4. Prova Observacional (Indivi-
dual) em céu simulado.
5. Prova de Lançamento de 
Foguetes.

Foto: Divulgação

Luã foi recebido pelo 
ministro Marcos Pontes

Museu da Energia celebra o 
Dia Nacional do Imigrante Italiano

Neste sábado dia 23 de fe-
vereiro, o Museu da Energia 
de São Paulo oferecerá, em ce-
lebração ao Dia Nacional do 
Imigrante Italiano, a visi-
ta temática “São Paulo, Café e 
Imigração”. A ação totalmente 
gratuita é voltada a todos os pú-
blicos e visa promover uma re-
flexão sobre as marcas das on-
das de imigração na formação 
da cidade de São Paulo a partir 
do século 19.

O Museu da Energia en-
contra-se instalado em uma 
edificação no bairro Campos 
Elíseos, construída entre 1890 
e 1894 para receber a família 
do cafeicultor Henrique Santos 
Dumont. A ação visa apresentar, 
por meio da história do casarão 
e de seus antigos moradores, a 
formação da classe trabalhado-
ra paulistana e sua ligação com 
os bairros centrais, trazendo à 
tona detalhes sobre a grande 

onda de imigração no período 
de auge do café. O Museu da 
Energia de São Paulo está loca-
lizado na Alameda Nothmann, 

184, Campos Elíseos - Para mais 
informações ligue: (11) 3224-
1489 ou acesse o site: www. 
museudaenergia.org.br

Foto: Divulgação

Atração gratuita será marcada com visita temática em dois horários 11 e 14 horas

Sebrae-SP participa da Feira AB Casa Fair
Até o dia 25 de fevereiro, o 

Sebrae-SP estará presente na 
Feira AB Casa Fair, voltada para o 
mercado de artigos para casa, de-
coração, presentes, utilidades do-
mésticas, festas e flores. Esta edi-
ção acontecerá no Expo Center 
Norte, na capital paulista, e con-
tará com várias palestras como: 
“Planeje seu Sucesso” (22/2); 
“Liderança e Motivação” (23/2); 
e “Ganhe Mercado” (24/2). Além 
de atendimentos que serão reali-
zados pelo Sebrae Móvel em to-
dos os dias de evento.

No dia 22 de fevereiro, 
das 16 às 17 horas, a palestra 
“Planeje seu Sucesso” apresen-
tará o passo a passo para que o 
empreendedor abra o seu negó-
cio e destacará os benefícios da 
formalização.

A palestra “Liderança e 
Motivação” acontece no dia 23 
de fevereiro, das 14 às 15 horas, 
ajudará empresários a enten-
der sobre as relações humanas 
e como estimular sua equipe. 
No último dia do evento (24/2), 
das 14 às 15 horas, o workshop 
“Ganhe Mercado” apresen-
ta os caminhos para ganhar o 
mercado por meio do marke-
ting direcionado ao público alvo 
específico.

Empresários que que-
rem formalizar o seu negócio, 
empre sários já formalizados e 
também microempreendedo-
res in di viduais terão acesso a 
informa ções e orientações gra-
tuitas no Sebrae Móvel. O veí-
culo estará estacionado na Rua 
9, próximo ao stand 52, durante 

todos os dias do evento. O aten-
dimento acontecerá das 10 às 
19 horas, com exceção do dia 25 
de fevereiro, quando funcionará 
das 10 às 17 horas.

A unidade itinerante funcio-
na em uma van customizada e 
possui estrutura de escritório, 
com mesas e cadeiras, compu-
tador, internet sem fio e mate-
rial de apoio. O atendimento é 
feito por agentes especializa-
dos. O serviço também atende 
pessoas físicas interessadas em 
abrir seu próprio negócio ou for-
malizar sua atividade. O Expo 
Center Norte está localizado na 
Rua José Bernardo Pinto, 333 - 
Vila Guilherme, São Paulo - SP 
- Para mais informações ligue: 
(11) 3803-7521 ou acesse: http://
www.sebraesp.com.br/


