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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.

Retrospecto
No geral, o homem vive, 

cumpre o direito de vida inte-
grada na sociedade que o cerca; 
eis porque o dizer: Os iguais se 
procuram, se afinam e se decla-
ram das mesmas ideias.

Passados os momentos deli-
cados, o inferno zodiacal, é tem-
po de refletir, pensar se possível, 
numa reforma íntima.

Peregrino:
O mundo atormentado é nau
em desatino,
Sob a fúria do mar que 
se agita e encapela...
Tudo treme ao pavor da 
indômita procela;
E o homem - pobre viajor - 
é o triste peregrino.

A situação é densa, o mo-
mento uma colcha de retalhos, 

as cores de todas as mesclas, 
cada momento tem seu argu-
mento; vai daí cada um tem o 
seu mundo, está colhendo o que 
plantou.

Se você faz o fogaréu
Está no inferno, nunca no Céu.
Se o meio termo te visitou,
A Religião te ensinou,
A Educação é teu Lema;
Então aí sim, Paz e Amor,
resolvem o problema.

Os mensageiros de Cristo 
ensinam:

“Irmãos, quanto a mim não 
julgo que haja alcançado a perfei-
ção, mas uma coisa faço; e é que 
esquecendo-me das coisas que 
atrás ficam, avanço para as que 
se encontram diante de mim.”

Paulo

O Mestre fala, o discípulo 
aprende.

“E disse-lhes: Acautelai-vos 
e guardai-vos da avareza, por-
que a vida de cada um não con-
siste na abundância das coisas 
que possui.”

Jesus

A dor é a nossa rutília cartilha,
E embora o passo trôpego e
inseguro,
Sobe do vale desditoso e escuro
Para o monte onde a Luz 
estende e brilha

Qual cantiga de Roda,
O homem participando
Está sempre na moda,
No Progresso avançando.

IRMÃ LÚCIA

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

Capítulo 148 - Segunda-feira
Isabel implora para não ser presa. Josi consi-
dera estar apaixonada por Cláudio. Bola termi-
na seu relacionamento com Sheila. Alain tem um 
pesadelo com seu passado. Jorge pede ajuda a 
Dalva para encontrar Marina. Grace insiste para 
que Alain estude sobre vidas passadas e experi-
mente uma sessão de regressão. André se preo-
cupa com o reencontro de Cris e Daniel. Otávio 
afirma a Augusto que libertará Danilo. Grace visita 
Isabel, que humilha a mãe. Josi revela a Mariane 
que Isabel está presa. Américo não consegue fur-
tar dinheiro de Gentil. Priscila questiona Alain so-
bre Isabel. Piedade encontra Cris/Julia na igreja 
de Padre Luiz.

Capítulo 149 - Terça-feira
Piedade e Padre Luiz se emocionam. Alain expli-
ca a Priscila sobre a prisão de Isabel. Gilson cor-
teja Gentil, e Américo se incomoda. Cris/Julia se 
despede de Piedade. Gustavo impede que Otávio 
e Augusto cheguem à prisão onde está Danilo. 
Alain decide fazer contato com Letícia. Mauro 
aconselha Jorge a surpreender Marina. Gentil elo-
gia o comportamento de Lenita. Maristela agrade-
ce a ajuda de Gustavo com Henrique. Pat confes-
sa a Michele que sentiu algo diferente por Hugo. 
Isabel implora pela ajuda de Marcelo. Gerson re-
preende Sheila. Piedade confronta Gustavo, que 
deduz que a moça conhece o paradeiro de Cris/
Julia. Bola lamenta ter perdido o amor de Daniela. 
Padre Luiz procura Madre Joana. Letícia chega à 
exposição de Daniel em São Paulo.

Capítulo 150 - Quarta-feira
Letícia responde a mensagem de Alain. Mariane e 
Josi pedem desculpas a Gigi. Flor e Priscila con-
versam sobre as atitudes de Sheila e Isabel. Lenita 
visita Isabel na delegacia e afirma à vilã que sente 
vergonha de ter sido sua amiga. Gustavo convence 
Dora a ajudá-lo a se vingar de Cris/Julia e Danilo, 
e Graça sofre pela filha. Madre Joana e Padre Luiz 
conseguem outro esconderijo para Cris/ Julia. 
Grace procura Ana, que se revolta contra Isabel. 
Eugênio descobre que Cris/Julia e Danilo se casa-
ram em segredo, e ameaça Piedade. Alain comen-
ta com o elenco de seu filme que não tem certeza 
se Danilo é o assassino de Julia. Alain se surpre-
ende ao ver uma foto de Letícia ao lado de Daniel. 
Priscila mostra a foto de Daniel para Margot, que se 
emociona. Eugênio confronta Hildegard e agride 
Augusto. Henrique revela a Piedade que Maristela 
é amante de Eugênio.

Capítulo 151 - Quinta-feira
Henrique teme que Eugênio atente contra 
Maristela e pede ajuda a Piedade. Piedade se 
revolta contra Eugênio e Albertina. Fabrício diz 
que o estado de saúde de Augusto é grave, e 
Hildegard sofre. Grace, Alain e Marcelo con-
versam sobre Isabel. Isabel tem um pesade-
lo com Felipe. Piedade encontra a passagem de 
Maristela e aconselha a mulher a fugir imedia-
tamente com Henrique. Carmo aconselha Josi 
a dar uma chance para o amor. Jorge, Margot, 
Dalva, Carmo, Josi e Cláudio assistem ao show 
de Marina. Jorge pede Marina em casamento. 
Piedade confronta Eugênio, que prende a es-
posa e a ameaça. Gentil incentiva Lenita e Pat a 
fazerem as pazes. Josi confessa seu amor por 
Cláudio. Augusto não resiste, e Hildegard sofre a 
morte de seu amor. Margot conclui que Daniel é a 
reencarnação de Danilo.

Capítulo 152 - Sexta-feira
Margot compartilha com Grace sua descober-
ta sobre Daniel. Hakima conforta Hildegard pela 
perda de Augusto. Hildegard visita Danilo na pri-
são e revela sobre a morte de Augusto. Bendita 
promete ajudar Piedade. Gustavo chantageia 
Eugênio para manter o acordo de se casar com 
Cris/Julia. Isabel volta para casa e pede ajuda a 
Grace para mudar seu comportamento. Alain liga 
para Daniel e fala com Letícia. Michele explica a 
Solange seu plano para impedir que Neusa viaje 
com ela para Nova York. Flávio e Padre Leo con-
frontam Américo por suas falcatruas. Hildegard 
consegue libertar Danilo, que vai ao encontro de 
Cris/Julia. Alain visita a casa de Julia e acredita 
que a moça é Cris.

Capítulo 153 - Sábado
Alain fica perturbado com suas descobertas, e 
André e Vicente o ajudam. Danilo lamenta com 
Cris/Julia a morte de Augusto. Eugênio se enfu-
rece com a fuga de Maristela e Henrique. Piedade 
revela a Eugênio que foi Gustavo quem abrigou 
Maristela até sua partida. Pat se aproxima de 
Hugo. Hugo aconselha Vitor a lutar por Michele. 
Mauro pede para assumir o bebê de Gigi e cons-
truir uma família a seu lado. Mariane afirma a Pat 
que deseja se casar com Marcelo. Alain sofre 

com a ausência de Cris. Gilson convida Gentil 
para sair, e Zezé sente ciúmes. Gilson informa 
a Marcelo que Isabel continua sendo investiga-
da. Margot descobre que Daniel chegará a qual-
quer momento a Rosa Branca. Sheila se despe-
de de Flor e Gerson. Alain desabafa com Bola e 
pensa em interromper seu filme. Eugênio acusa 
Gustavo de traição. Daniel e Letícia viajam para 
Rosa Branca.

Capítulo 42 - Segunda-feira
Diego leva Larissa para casa. Otoniel aconselha 
João a ir para casa, com receio de que o sobri-
nho faça algo que prejudique sua liberdade con-
dicional. Manu diz a Jerônimo que não gostou 
de ter sido beijada por ele e afirma que os dois 
são apenas amigos. Jerônimo afirma a Manu que 
a ama. Gisela incentiva Herculano a participar 
da seleção para diretor de uma produtora de vi-
deo. Mercedes recebe rosas do Duque Alexander. 
Jerônimo é seguido por um carro. Quinzão entre-
ga dinheiro para Gisela, escondido de Mercedes, 
e revela as saudades que sente da filha e da neta. 
Jerônimo recebe uma ligação marcando um en-
contro na pensão de Odélia, e se surpreende ao 
ver Galdino. O Duque de Kiev apresenta a todos 
sua esposa, a Duquesa Vanessa. 

Capítulo 43 - Terça-feira
No jantar oferecido por Mercedes, Vanessa sur-
preende a todos ao aparecer como Duquesa. 
Jerônimo fica atônito ao ver que a ex-amante re-
tornou poderosa. Mercedes alerta Jerônimo so-
bre o Duque e diz que ele é muito perigoso. 
Jerônimo teme que Vanessa faça algo contra ele. 
Patrick pede Lidiane em casamento, e ela entra 
em pânico. Mercedes comenta com Quinzão que 
não confia em Vanessa. Jerônimo se vê obriga-
do a hospedar Galdino em sua casa. Madá diz 
a Ticiano que não tem como ajudá-lo a desco-
brir sobre musa que aparece frequentemente em 
seus sonhos. Larissa estranha o nervosismo de 
Quinzinho com a volta de Vanessa. Ticiano lan-
ça um desafio no programa da Freda Mercúrio na 
PopTv para encontrar sua musa, e Dandara deci-
de participar. O Duque Alexander confirma seu in-
teresse de levar a PopTV para a Rússia e transfor-
mar Vanessa como estrela de seu canal.

Capítulo 44 - Quarta-feira
Duque contraria Mercedes com suas exigências 
sobre Vanessa. Janaína se emociona com o in-
centivo de Raimundo para que ela crie seu pró-
prio negócio. João comemora com Janaína a 
decisão de abrirem um restaurante. Jerônimo é 
obrigado a ceder sua sala para o Duque.  Moana 
se entristece ao perceber que João ficou abala-
do por ver Manu com Jerônimo. Vanessa acon-
selha Larissa a pensar melhor sobre o casamento 
com Quinzinho. Lidiane discute com Mainha, mãe 
de Patrick e Dandara que chega ao Rio para pas-
sar alguns dias. Eloína faz uma proposta inusitada 
para Herculano. Lidiane confessa a Jofre que não 
sabe como dizer a Patrick que não deseja se casar. 
Janaína avisa a João que escolheu o nome de seu 
restaurante. Herculano comemora ao ler no jor-
nal que seu vídeo foi selecionado pela produtora 
Terremoto. Mercedes demonstra sua indignação 
com a exigência do Duque para todos assistirem à 
estreia de Vanessa. Vanessa agrada com sua atu-
ação como a nova VJ da PopTV. João se surpreen-
de ao ver o programa de Vanessa na PopTV.

Capítulo 45 - Quinta-feira
Manu estranha ao ver Vanessa na televisão. 
Herculano sente ciúmes da intimidade en-
tre Janaína e Raimundo. Gisela liquida a dívida 
com Álamo, que fica desconfiado. João aborda 
Vanessa de forma irônica. Lidiane deixa Patrick 
arrasado ao revelar que não deseja se casar. 
Herculano fica furioso ao saber pelos produto-
res da Terremoto o motivo pelo qual seu vídeo foi 
selecionado. Herculano avisa a Gisela que não a 
perdoará. Quinzão leva Gisela para sua casa e 
avisa a Mercedes que eles precisam dar apoio a 
filha. Durante um show, Ticiano se encanta com 
Dandara na plateia e a chama para dançar no pal-
co. Vanessa garante a Galdino que não gosta de 
Jerônimo e quer vê-lo sofrer. Moana diz a João 
que está cansada de ser apenas sua amiga. João 
é abordado no caminho de casa por dois capan-
gas que o forçam a entrar em um carro.

Capítulo 46 - Sexta-feira
Gisela se sensibiliza com o pequeno gesto de 
carinho de Mercedes, que decide aceitar a filha 
de novo em sua casa. João percebe que Duque 
foi o responsável pelo seu sequestro relâmpa-
go. Duque alerta João sobre o perigo de man-
ter contato com Vanessa. João conta a Diego que 
foi sequestrado pela máfia russa. Lidiane e Dirce 

descobrem que caíram no golpe da American Top 
Miraculous, uma empresa fantasma. João discu-
te com Manu. Madá entra em transe e vê a PopTV 
pegar fogo. Madá alerta a todos sobre o prová-
vel incêndio durante o programa de Vanessa. 
Herculano beija Janaína. João se propõe a ten-
tar um relacionamento com Moana, apesar de ain-
da gostar de Manu. Manu e Jerônimo se beijam. 

Capítulo 47 - Sábado
Herculano diz a Janaína que não deveria ter fica-
do com Gisela. Lidiane aconselha Herculano a tra-
balhar com Eloína. Janice e Otoniel comemoram 
o dia da formatura de Diego. Diego e João são 
detidos por policiais por estarem sem documen-
tos na rua, e Candé afirma ao policial que não os 
conhece. O policial avisa a João que ele será pre-
so. João e Diego conseguem a liberação na dele-
gacia e Diego chega a tempo para o seu discur-
so como orador da turma. Vanessa não gosta de 
ver Jerônimo e Manu juntos. Álamo diz que Madá 
perdeu a autoconfiança depois que não houve o 
incêndio na emissora previsto por ela. Raimundo 
faz uma surpresa para Janaína e decide cozinhar 
para ela.  Duque diz a Mercedes que Jerônimo foi 
imprudente ao fechar contrato com o anuncian-
te e sugere que o rapaz seja demitido. Madá so-
nha com Patrick, João e Candé dançando sensu-
almente. Patrick encontra um pote de vidro com 
doce de leite no mar. 

 
Capítulo 109 - Segunda-feira
Olavo confronta Lourdes, que tenta se explicar 
para Geandro. Murilo explica sobre a Irmandade 
para Sóstenes e Luz, e afirma que Gabriel, como 
guardião-mór, precisa viver em isolamento. 
Feliciano confessa para Padre Ramiro seu amor 
por Valentina. Valentina questiona Marcos Paulo 
sobre a presença de Mattoso na cidade. Marilda 
acusa Fabim de assédio, e Scarlet demite o fun-
cionário. Luz procura Gabriel.

Capítulo 110 - Terça-feira
Luz diz a Gabriel que já sabe de todos os seus se-
gredos. Aranha flagra Stella cuidando de Júnior 
e acredita que os dois estão tendo um relaciona-
mento. Feliciano comunica a Gabriel que deixa-
rá a Irmandade por um tempo. Guilherme des-
cobre que Mirtes é a autora das mensagens do 
Tarja Preta. Eurico se enfurece ao saber do su-
posto assédio de Fabim a Marilda. Adamastor ga-
rante a Aranha que Stella não está envolvida com 
Júnior. Valentina vê a marca do gato nas costas 
de Murilo.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Luz se reconcilia com Júnior. Stella decide vol-
tar para casa. Guilherme decide se mudar para 
a casa de João Inácio. Mattoso garante a Marcos 
Paulo que escondeu suas fórmulas químicas. 
Olavo tem um acesso de fúria contra Valentina e 
Marcos Paulo. Lourdes promete a Geandro que 
jamais se envolverá com Olavo. Valentina pede 
que Lourdes denuncie Olavo por assédio.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Lourdes tenta alertar Olavo sobre o pedido 
de Valentina, mas o empresário a escorraça. 
Geandro acredita que Lourdes está interessada 
em Olavo e se afasta da namorada. Olavo anun-
cia a Eurico e Marilda que não manterá o acordo 
que firmaram com Valentina. Marilda se surpreen-
de ao ver Valentina com Murilo. Luz e Júnior co-
memoram o noivado com suas famílias. Mirtes re-
cebe uma mensagem anônima. Olavo descobre 
que as fórmulas de Marcos Paulo são falsas.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Olavo ameaça Marcos Paulo. Neide garante a 
Murilo que ele é o pai de sua filha. Geandro con-
fronta Valentina sobre sua chantagem a Lourdes. 
Feliciano ajuda Valentina a fugir de Olavo. Marcos 
Paulo deixa a casa de Valentina. Mirtes recebe 
um novo e-mail anônimo. Geandro termina o re-
lacionamento com Lourdes. Valentina confron-
ta Murilo.

Capítulo 114 - Sábado
Feliciano se hospeda na pensão de Ondina. 
Marcos Paulo sugere que Gabriel se alie a 
Valentina contra Olavo para proteger a fonte. 
Sóstenes procura Neide. Robério opta por ficar ao 
lado de Olavo, e Marcos Paulo lamenta a traição 
do amigo. Olavo escorraça Robério. Olavo des-
cobre que está sem a água da fonte. Valentina e 
Marcos Paulo se unem a Gabriel. Ao tentar pegar 
a água da fonte, Sampaio cai em uma armadilha.

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

Banda de Reggae leva Workshop de Bateria & 
Percussão Reggae para Casa de Cultura Tremembé

No dia 19 de abril, às 15 
horas, a Banda Alma Livre 
leva o Workshop de Bateria e 
Percussão Reggae para a Casa 
de Cultura do Tremembé, even-
to gratuito. Seis músicos, algu-
mas ideias na cabeça e um pu-
nhado de música boa. Assim se 
define a banda Alma Livre, ori-
ginada na Zona Norte de São 
Paulo o grupo vem se destacan-
do com sua música, profissiona-
lismo e engajamento social.

O grande diferencial do 
workshop é que é apresentado 
por uma banda completa (gui-
tarra, teclados, baixo, bateria e 
percussão), tornando o apren-
dizado mais prático. O objeti-
vo é promover a familiarização 
da plateia com os instrumentos 
utilizados na construção do rit-
mo reggae, apresentando seus 
nomes, de que forma são toca-
dos, onde e quando são usados. 
Construindo detalhadamente o 
ritmo a partir de suas origens, 
mostrando as influências que 
sofreram e promoveram ao lon-
go da história.

O Workshop faz parte do 

projeto cultural “Reggando 
Vidas” que nasceu em 2018 
com o patrocínio da Prefeitura 
de São Paulo. Por meio dele, 
a banda Alma Livre promo-
ve shows e workshops em vá-
rios espaços de cultura da cida-
de. Para participar é necessário 
fazer a inscrição on-line, são 50 
vagas. Qualquer pessoa pode 
participar, sejam músicos ou 
não músicos, crianças, jovens, 

adultos e idosos.  Inscrições on-
line https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfXCf8l7 
wgnm_bDqAvLN5VsJWCkh 
Idk1LXo8ssQp85e9uth0Q/
viewform.

A Casa de Cultura do Tre-
membé está localizada na Rua 
Maria Amália Lopes Azevedo, 
190 - Bairro Tre membé - Para 
mais informações ligue: (11) 
2991-4291.

Foto: Divulgação

Evento gratuito acontece dia 19de abril, inscrições on-line vagas limitadas

Penitenciária Feminina Sant’Ana recebe a  
5ª Jornada de Cidadania e Empregabilidade

A Penitenciária Feminina de 
Sant’Ana sediou na última se-
mana a 5ª Jornada de Cidadania 
e Empregabilidade, evento pro-
movido pela Secretaria Esta-
dual da Administração Peni-
ten ciária em conjunto com 
ins tituições parceiras. Na últi-
ma terça-feira (12) aconteceu a 
abertura oficial do evento com 
a presença de autoridades e re-
presentantes das instituições  
parceiras: Mauricio Guarnieri - 
Diretor Geral da Penitenciária 
Feminina Sant’Ana; Guilherme 
Silveira Rodrigues - Diretor 
Geral dp Centro de Detenção 
Provisória Pinheiros II; Dyone 
Alves de Souza - Gerente Re-
gio nal da Fundação “Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimentel” - 
FUNAP; Daniel Palácio Alves - 
gerente do Sebrae Capital nor-
te; Cláudio Nachibal Júnior 
- Diretor do Grupo Regional de 
Ações de Trabalho e Educação - 
Coremetro e Fausto Bittar Filho, 
advogado da Fundação “Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pi mentel”- 
Funap. Após a palavra dos com-
ponentes da mesa diretora, a 
cerimônia contou com a apresen-
tação musical de uma banda for-
mada por agentes penitenciários.

Durante toda a semana, fo-
ram oferecidas oficinas e pales-
tras. Na área de saúde, a pro-
gramação inclui palestras sobre 
a prevenção oral e DSTs/Aids e 
tabagismo. Além disso, enfer-
meiros estarão disponíveis para 
a coleta de material para exa-
mes de sangue e ginecológico. 
Entre as demais atividades fo-
ram realizadas oficinas de culi-
nária, de produção de detergente 
e de hidratante, e palestra sobre 
Empreendedorismo Feminino.

Com o foco na reinserção 
social, o tema empreendedo-
rismo foi um dos destaques da 
semana, uma vez que oferece 
conhecimentos no mercado de 

diferentes tipos de serviço ou 
produtos. Ministrando uma das 
atividades do evento por par-
te do Sebrae, Claudia Lourenço 
destacou a importância desse 
tema junto às reeducandas, ten-
do em vista a provável dificulda-
de de reinserção no mercado de 
trabalho. “Como a questão do 
emprego é muito difícil , a opção 
de empreender é uma alternati-
va interessante”, explicou.

Essa é uma das ativida-
des que a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária realiza 
em todas as unidades prisio-
nais com o foco na reintegra-
ção social. Além desses eventos 
específicos, são mantidos, cons-
tantemente programas educa-
cionais como o EJA - Educação 
de Jovens e Adultos como opor-
tunidade para conclusão dos es-
tudos, além de parcerias com 
empresas que oferecem traba-
lho para os reeducandos.

No caso da Penitenciária de 
Sant”Ana, cerca de 1600 ree-
ducandas estão trabalhando na 
produção dos mais diversos pro-
dutos, desde chinelos, hidrôme-
tros, embalagens e roupas de 
cama para hospitais. “Muitas 

aproveitam a oportunidade de 
aprender uma profissão, traba-
lhar e reduzir a pena (de acordo 
com a legislação, cada dia tra-
balhado reduz um dia de pena) 
e ainda garantir algum dinhei-
ro para sua família ou para 
quando sair da prisão”, explica 
Guarnieri.

Para muitas dessas pessso-
as, essas atividades represen-
tam uma oportunidade real de 
um recomeço. Esse é o caso da 
reeducanda C. F. F, de 63 anos. 
Há dois anos na Penitenciária de 
Sant’Ana, ela já realizou diferen-
tes cursos profissionalizantes e 
está concluindo o Ensino Médio. 
“Lá fora eu nunca tive o interes-
se em estudar, agora eu quero 
terminar o Ensino Médio e cur-
sar uma faculdade”. Sua rotina 
inclui, atualmente o trabalho em 
tempo integral na biblioteca da 
penitenciária e estudo a noite.

A Secretaria da Adminis tra-
ção Penitenciária esclarece que 
todas as unidades prisionais do 
Estado de São Paulo devem ofe-
recer ações de reintegração so-
cial às reeducandas através das 
Jornadas. Organizadas em con-
junto entre Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Re gião 
Metropolitana de São Pau lo 
(Coremetro) - por meio do Gru po 
Regional de Ações de Trabalho 
e Educação (Grate) - e a Coor-
denadoria de Rein te gração So-
cial e Cidadania (CRSC), as 
Jornadas são eventos em que os 
reeducandos têm acesso a diver-
sos instrumentos de ressociali-
zação, que vão da emissão de 
documentos, como RGs, a aten-
dimentos jurídicos e de assis-
tência social. O evento também 
conta com o apoio de inúme-
ros parceiros para ser realiza-
do, como Sebrae/SP, Universal 
dos Presídios, coletivo Poetas do 
Tietê, Seicho-No-Ie, IYF Brasil e 
Comunidade da Graça. 
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Abertura da 5ª Jornada de Cidadania e Empregabilidade na Penitenciária Feminina Sant’Ana

Maurício Guarnieri, diretor-geral da 
Penitenciária Feminina de Sant’Ana 

durante a abertura da semana 
dedicada a profissionalização 

das reeducandas


