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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.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. N.B.F.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. N.B.F.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, 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, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. N.B.F.

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO 
MONTE SERRAT (ORAÇÃO DIVINA)
Esta oração é de Jerusalém e chama-se Oração 
de N. Senhora do Monte Serrat, conta como a 
mesma Senhora obrou um grande milagre ao pé 
da Barcelona, Bendita e louvada seja a Sagrada 
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Rogai por nós santa formosura dos anjos, tesouro 
dos apóstolos, depósito da arca da aliança. Se-
nhora Santa Maria mostrai-nos em tão belo dia a 
vossa face gloriosa. Esta oração achada no Santo 
Sepulcro de Jerusalém, aos pés da imagem do 
divino Jesus, e aprovada por todos os senhores 
inquisidores. O Divino Jesus disse toda criatura 
que tiver esta oração, não morrerá de má morte, 
nem repentina, nem sendo ofendido pelos inimi-
gos, não morrerá afogado no mar, nem nos rios, 
não passará trabalhos no mar, não será queimado 
por fogo nem será ferido na guerra, nem atenta-
do pelo demônios do inferno, e não morrerá sem 
confissão que é proveito para a alma e prazer para 
o coração, não será mordido de cães danados 
nem outros animais peçonhentos. Toda mulher 
que estiver em perigo de vida por causa do parto 
será logo aliviada com a Virtude desta oração; livra 
também da gota coral, mas é necessário ter muita 
fé em tudo, porque não havendo fé não pode ha-
ver milagre e nem salvação. N.B.F.

ORAÇÃO À NOSSA
SENHORA DE LORETO

Ó Maria, Virgem Imaculada e Mãe nossa Santíssima, 
prostrados em espírito junto de vossa Santa Casa, que 
os Anjos transportaram sobre a ditosa colina de Loreto, 
Cheios de confiança em vós, Mãe Santíssima, humilde-
mente elevamos a nossa prece: Entre aquelas santas 
paredes vós fostes concebida sem pecado e mais bela 
que a Aurora viestes à luz; na oração e no amor o mais 
sublime, passastes os dias de vossa infância e juventu-
de; aí fostes saudada pelo Anjo “Bendita entre as mu-
lheres” e vos tornastes Mãe de Deus; por tudo isso, ó 
Maria, os olhos misericordiosos a nós volvei, humildes 
filhos vossos, peregrinos neste vale de lágrimas e con-
cedei-nos todas as graças que vos pedimos; abençoe 
nossas famílias, consolai nossos doentes, dirigi os nos-
sos passos para a bem-aventurança eterna onde pos-
samos vos saudar como o Anjo: “AVE MARIA”! (Virgem 
Lauretana, rogai por nós). N.B.F.

ORAÇÃO A SANTA LUZIA
Ó Santa Luzia, Virgem e Mártir que tanto 
glorificastes ao Senhor, preferindo sacrifi-
car a vida do que lhe ser infiel, vinde em 
nosso auxílio e, pelo amor deste mesmo 
Senhor amantíssimo livrai-nos de toda en-
fermidade dos olhos e do perigo de per-
dê-los. Possamos por vossa poderosa in-
tercessão passar a vida na paz do Senhor 
e chegar a vê-lo com nossos olhos transfi-
gurados, no eterno esplendor da pátria do 
Céu. Amém. (com aprovação eclesiástica). 
Por uma graça alcançada. N.B.F.

Recompensa e Abnegação
De prontidão estamos.
De prontidão continuamos.
Ante o altar de Deus
nós curvados e reverentes
fazemos:

“Prece das 
Fraternidades”

Nosso Divino Mestre e Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

Veneráveis mensageiros
celestiais,
Auxiliares de Jesus;
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

Pai Nosso, criador nosso,
Fonte eterna de amor e luz;
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

O banco espiritual
Que funciona todo dia
Levanta qualquer astral
Pai Nosso - Ave Maria
O inferno continua
Ardendo por todo lado
É no espaço, é na rua,
Encontra sempre um aliado.

Nós continuamos aqui
Onde canta o bem-te-vi,
Seu banhar é pitoresco,
Seu cantar tal qual o reflexo,

Quando se vê o azul
O céu fica a sorrir,

O sol vem de norte a sul,
A oração vai surgir.

Nas vossas aflições voltai 
sempre os vossos olhos para o céu 
e dizei, do fundo do vosso coração:

“Meu Pai, curai-me, mas fa-
zei que a minha alma doente 
seja curada antes das enfermi-
dades do corpo; que minha car-
ne seja castigada, se necessário, 
para que a minha alma se ele-
ve para vós com a brancura que 
possuía quando a criastes.”

Após esta prece, meus bons 
amigos, que o bom Deus sempre 
ouvirá, a força e a coragem vos 
serão dadas, e talvez também a 
cura que temerosamente pedis-
tes como recompensa da vossa 
abnegação.

IRMÃ LÚCIA

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

 

Capítulo 7 - Segunda-feira
Alfredo se livra da carta que a professora manda 
para a mãe de Lúcio. Shirley implora que Afonso 
nunca revele a verdade a Inês. Zeca se preocupa 
com Olga. Carlos confronta o irmão quando ele 
chega em casa escondido. Olga pensa em Zeca. 
Dona Maria se preocupa com a ida de Zeca para 
São Paulo. Shirley culpa Alfredo pela invasão ao 
armazém e Afonso a repreende. Júlio chega em 
casa com Almeida, e Lola reclama da surpresa. 
Clotilde fica nervosa na presença de Almeida. 

Capítulo 8 - Terça-feira
Júlio avisa a Lola que levará Isabel e Julinho pra 
visitar a filha de Assad. Olga reage com despei-
to quando Lola diz que Almeida está interessado 
em Clotilde. Lola não consegue falar com Júlio so-
bre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado com 
os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel e 
Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. 
O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

Capítulo 9 - Quarta-feira
Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a 
casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem 
e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e 
Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio re-
clama de seus filhos terem brigado com Soraia. 
Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba 
com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca re-
cebe uma visita inesperada. Benedita revela a si-
tuação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue 
impedir o marido de castigar Alfredo, que foge de 
casa.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino 
desaparece. Zeca estranha a visita da moça en-
viada por Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se 
irrita. Júlio vai à delegacia com Almeida. Afonso 
se preocupa com o sumiço de Alfredo. Zeca de-
sabafa com a amiga de Clóvis. Olga implica com 
Clotilde. Júlio vai com Almeida e o delegado iden-
tificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso 
recebe um telefonema misterioso. Assad gosta de 
saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca conse-
gue o endereço de Lola. Shirley desmaia ao aten-
der um telefonema. 
 
Capítulo 11 - Sexta-feira
Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e 
Inês se preocupa com a mãe. Júlio reclama de 
Alfredo para Almeida. Carlos e Clotilde consolam 
Lola. Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece 
ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley rece-
be uma carta misteriosa e fica transtornada. Júlio 
beija Marion. Clotilde se encanta com Almeida. 
Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.
 
Capítulo 12 - Sábado
Lola tenta não discutir com Júlio e disfarça quan-
do Clotilde se aproxima. Alfredo ironiza Júlio, e 

Lola se preocupa. Assad convida Júlio para jan-
tar em sua casa. Almeida recebe uma intimação 
judicial. João aparece no armazém e Shirley se 
desespera. Zeca avisa a Neves que voltará para 
Itapetininga. Clóvis cumprimenta Virgulino ao vê
-lo chegar ao hotel. Olga vai atrás de Zeca e é 
abordada por um ladrão.
 

 
Capítulo 61 - Segunda-feira
Nana fica desarmada diante da justificativa do pai 
para a permanência de Mário na Editora. Nana 
deixa claro a Mário que não voltará a ser sua ami-
ga. Marcondes assume o lugar de Ramon, que 
é expulso da quadra pelo juiz durante o jogo. 
Paloma consola Ramon. Com os cabelos corta-
dos, Gabriela entra no lugar de Patrick e faz uma 
cesta.

Capítulo 62 - Terça-feira
O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. 
Todos reconhecem Gabriela em campo. Gabriela 
diz a Paloma que nunca mais jogará basquete. 
Mário assiste a Silvana gravar o último capítulo da 
novela, quando acontece um acidente com a atriz.

Capítulo 63 - Quarta-feira
Mário acompanha Silvana na ambulância até o 
hospital. Silvana acorda no hospital sem conse-
guir enxergar. Sofia presenteia Peter com um celu-
lar. Batista entrega a Paloma a coleção popular de 
clássicos da Prado Monteiro, a mando de Alberto. 
Sofia entrega a Alberto um presente de Paloma. 
Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

Capítulo 64 - Quinta-feira
Nana decide presentear Gisele com um vestido 
da loja Chic, e manda a assistente ir à loja es-
colher. Thaíssa pede desculpas a Evelyn. Nana 
pede a Mário para sair de sua casa, depois que 
Sofia afirma que a mãe gosta do editor. Paloma 
e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para se-
rem seus padrinhos de casamento. Em seu de-
lírio, Alberto pede a Cecília que o leve para per-
to dela. 

Capítulo 65 - Sexta-feira
Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a 
flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. Yuri e 
Gisele se beijam. Ramon repara que Paloma ain-
da está ligada a Alberto. Paloma comenta com 
Ramon que teve um mau pressentimento. Sofia 
pede a Nana que seu presente de Natal seja a vol-
ta de Paloma.

Capítulo 66 - Sábado
Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma 
de volta. Gisele tenta se livrar de Diogo, que apa-
rece em sua casa no momento em que ela está 
com Yuri. Yuri desiste de Gisele quando sabe que 
ela tem um amante. Marcos sofre com a possibili-
dade de perder o pai. Alberto fica emocionado ao 
acordar e ver Paloma a seu lado.

Capítulo 121 - Segunda-feira
Fabiana obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da 
Paz. Lauro intimida Cássia. Josiane se arruma 
para seu novo emprego. Maria da Paz se aconse-
lha com Amadeu. Zé Hélio, Márcio e Sueli combi-
nam uma história para contar a Fabiana. Fabiana 
tenta descobrir com Jô o nome do credor de 
Maria da Paz.
 
Capítulo 122 - Terça-feira
Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz 
que teme ser acusado de assassinato. Fabiana 
denuncia Maria da Paz ao credor. Fabiana destra-
ta Britney, que ameaça processá-la. Linda pede 
para conversar com Zé Hélio. Téo arruma outro 
emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a 
negociar sua dívida. Marlene e Evelina têm uma 
ideia para ajudar Maria da Paz.
 
Capítulo 123 - Quarta-feira
Marlene e Evelina explicam sobre o concurso 
de bolos para Maria da Paz. Britney exige que 
Fabiana se retrate com ela. Camilo apreende o ce-
lular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda 
arruma um emprego para Jô. Maria da Paz pede 
que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu 
novo emprego na feira.
 
Capítulo 124 - Quinta-feira
Carmelinda conta para Téo onde Jô está traba-
lhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana desco-
bre que Maria da Paz participará de um concurso 
de bolos. Eusébio pensa em armar uma revan-
che para Rock. Leandro tenta conversar com 
Cássia. Régis tira dinheiro do cofre da importado-
ra. Antero tem uma lembrança com uma reação 
de Marlene e fica confuso. Rock pega o celular 
de Fabiana. Régis usa o dinheiro que tirou do co-
fre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.
 
Capítulo 125 - Sexta-feira
Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock 
com seu celular. Régis perde dinheiro no cassi-
no. Abdias faz uma confissão para Sílvia. Fabiana 
beneficia os funcionários da fábrica para agradar 
Abel. Téo incentiva Jô a procurar Maria da Paz. 
Régis se assusta quando o agiota o procura na 
importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.
 
Capítulo 126 - Sábado
Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. 
Régis se desespera com a ameaça do agiota. Jô 
finge aceitar os conselhos de Téo. Vivi se encontra 
com Chiclete. Beatriz e Linda impedem Berta de vol-
tar para casa. Otávio compra joias para Sabrina. Kim 
trai Márcio com Paixão. Berta descobre a farsa de 
Beatriz e flagra Vivi e Chiclete juntos. Jô se surpre-
ende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece.

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

Picap chega em São Paulo 
para facilitar a 

mobilidade na cidade

A startup colombiana Picap, 
de serviço de mototáxi via apli-
cativo de celular, prepara o de-
sembarque oficial no Brasil. A 
empresa, que captou U$ 2,5 mi-
lhões de investimento, escolheu 
as cidades de São Paulo, Rio e 
Recife para lançar a operação 
até o fim de setembro e já ca-
dastra motociclistas interessa-
dos em oferecer o serviço. No 
país vizinho, o app possui uma 
base de 20 mil motociclistas ati-
vos e 200 mil usuários, com uma 
média de um milhão de viagens 
por mês.

Operando desde 2016 na 
Colômbia, a Picap chega ao 
Brasil para facilitar o transpor-
te privado de passageiros por 
meio de motocicletas, reduzindo 
em cerca de 50% o tempo de des-
locamento e com um custo até 
30% menor, comparado aos apli-
cativos de carros particulares.

A Picap é uma empresa de 
tecnologia pensada e desenvol-
vida para conectar motociclistas 
e pessoas que desejam se loco-
mover de maneira mais rápida e 
barata nas grandes cidades, or-
ganizando e facilitando um ser-
viço já amplamente utilizado 
em diversas cidades do mundo. 

Além de promover a “fuga” dos 
grandes congestionamentos 
aos usuários, o aplicativo tam-
bém é uma oportunidade para 
os motociclistas. Com um sis-
tema de economia colaborativa, 
a Picap fornece aos condutores 
uma fonte de renda complemen-
tar e a possibilidade de empre-
ender, sendo eles responsáveis 
pelos seus horários e locais de 
trabalho.

Só na Colômbia, a startup 
chegou ao fim do primeiro se-
mestre deste ano, com uma mé-
dia de um milhão de viagens re-
alizadas mensalmente, a partir 
de uma base de 20 mil motoci-
clistas ativos e 200 mil usuá-
rios. No Brasil, as formas de 
pagamento disponíveis serão 

dinheiro e cartão de crédito. E 
a comissão cobrada do condutor 
em cima de cada viagem será de 
15%, mesmo percentual cobra-
do na Colômbia.

Investimentos e expansão

Após uma captação de inves-
timentos no primeiro semestre 
deste ano - liderada pela Signia 
Venture, com valor de captação 
de USD 2,5 milhões -, a Picap 
consolidou o seu plano de ex-
pansão, que envolve, além do 
Brasil, México, Argentina, Peru, 
Chile e Guatemala. Só para a 
implementação no Brasil, serão 
investidos cerca de U$ 550 mil 
(cerca de R$ 2 milhões) nos pró-
ximos seis meses.

Foto: Divulgação

“Vivência de Acroyoga” e “Pedale 
seu suco” são destaques em outubro

No dia 4 de outubro, sexta, às 
19h30, o Sesc Santana promoverá 
o evento “DE I GENERADAS 5: 
Sarau Pretas da Peri”. Esse gru-
po é conhecido por ser um coletivo 
de mulheres negras e artistas da 
Zona Leste de são Paulo, que rea-
lizam o sarau com resgate à cultu-
ra periférica e empoderamento da 
mulher. Evento livre e gratuito.

O projeto Música no Deck do 
Sesc Santana, apresenta no dia 5 
de outubro, sábado, às 19 horas, 
o show de “Jair Naves”. O com-
positor, cantor e guitarrista Jair 
Naves, retoma a carreira solo 
após ter dedicado os últimos anos 
à turnê de reunião do Ludovic e 
ao projeto paralelo NavesHarris, 
dupla com a cantora americana 
Britt Harris. Jair se destaca pelo 
vocal grave e uma presença de 
palco das mais marcantes. Suas 
referências musicais vão do pós
-punk à música popular brasilei-
ra e suas letras transitam entre o 
confessional e o politizado. Hoje 
residente nos EUA, Jair volta ao 
Brasil para apresentar seu novo 
disco, “Rente”, em formato inti-
mista, acompanhado por Renato 
Ribeiro. Evento livre, gratuito e 
sem retirada de ingressos.

No dia 5 outubro, sábado, às 
14 horas, o Sesc Santana sedia o 
espetáculo “O dia d’Elas” com a 
companhia Bella Cia. A peça é 
uma inspiração no “Esperando 
Godot”, de Samuel Becket, e 
acontece no Dia da folga de duas 
palhaças. Elas esperam esse Dia 
a muito tempo e quando se depa-
ram com ele, escolhem ir ao clu-
be ali perto de suas casas, para 
relaxarem na piscina e esque-
cerem um pouco da rotina do 
lar, dos filhos e dos trabalhos. 
Evento livre e gratuito.

No dia 6 de outubro, às 11 
horas, no domingo acontecerá 
no Sesc Santana uma divertida 
experiência que envolve a pro-
dução de sucos naturais e ativi-
dade física, esse evento se chama 
“Pedale seu suco”. A experiên-
cia de tomar um simples suco 
se transforma em uma vivên-
cia divertida, saudável e educa-
tiva nesta vivência. Cada pessoa 
prepara o próprio suco, pedalan-
do e fazendo o liquidificador fun-
cionar. Realizada pela Bike Ybá, 
a proposta é produzir suco natu-
ral trabalhando os conceitos de 
alimentação saudável, sustenta-
bilidade, exercício físico aliados 
ao lazer. Evento livre e gratuito.

No dia 6 de outubro, primei-
ro domingo do mês, às 16 horas, 
acontecerá no Sesc Santana um 
evento sobre “Maternidades: 
mitos, vivências e incertezas”. 
Cercada por mitos, tabus e he-
ranças culturais, a maternida-
de é uma vivência pessoal e in-
transferível. Ao mesmo tempo, a 
intensa jornada que compreen-
de o nascimento e a preservação 
humana está profundamente 

atrelada às idealizações e nor-
mas sociais. Afinal, o que é ser 
mãe? Existe escuta e acolhimen-
to para as mulheres que passam 
pela experiência da maternida-
de? Evento livre e gratuito.

No dia 10 de outubro, às 19 ho-
ras, na quinta-feira acontecerá no 
Sesc Santana uma divertida expe-
riência que envolve a produção de 
marmitas mais conscientes, esse 
evento se chama “Marmita sau-
dável”. Levar a própria comida 
ao trabalho é uma opção saudá-
vel e econômica que tem atraído 
cada vez mais pessoas. Outra van-
tagem é a tranquilidade de saber 
exatamente como a refeição foi 
preparada e a procedência dos in-
gredientes utilizados, reduzindo, 
dessa forma, o risco de possíveis 
intoxicações alimentares. Neste 
encontro com a nutricionista Jane 
Glebia, os participantes apren-
dem dicas de como planejar, pre-
parar, “porcionar” e armazenar as 
marmitas. Ela também é Chef de 
Cozinha e vai compartilhar recei-
tas práticas, saborosas e nutriti-
vas. Evento livre e gratuito.

De 4 ao 27 de outubro, às 
sextas-feiras e finais de semana, 
das 10 às 22 horas e 10 às 19 ho-
ras, rolará no Sesc Santana uma 
divertida experiência chama-
da “Horta na mesa”. O evento 
é uma ambientação com mudas 
de ervas espalhadas pelas mesas 
da Comedoria em dois momentos 
ao longo de outubro como parte 
do projeto Experimenta! A ideia 
é que as pessoas vejam para que 
cada erva serve. 4/10 a 25/10. 
Sextas-feiras, das 10 às 22 ho-
ras. 5/10 a 26/10. Sábados, das 10 
às 19 horas. Exceto no dia 12/10. 
6/10 a 27/10. Domingo, das 10 às 
19 horas. Evento livre e gratuito.

Nos dias 6 e 20 de outubro, às 
11 horas, aos domingos, acontece-
rá no Sesc Santana a montagem 
de uma “Feira Agroecológica”. 
Com frutas e hortaliças livres de 
agrotóxicos e como resultado de 
um processo de manejo susten-
tável, a feira traz alimentos cul-
tivados por trabalhadores rurais 
sem terra no chamado cintu-
rão verde da Zona Norte de São 
Paulo. O cultivo agro-ecológico 
tem como premissas a oferta de 

produtos a preços jus-
tos e sem intermedi-
ários, a organização 
livre por meio de asso-
ciações e cooperativas 
de economia solidária, 
a valorização dos sabe-
res das comunidades e 
a preservação da bio-
diversidade. Evento li-
vre e gratuito.

De 6 a 27 de ou-
tubro, aos domingos, 
das 10h30 às 11h30, 

o Sesc Santana disponibilizará 
“Vivência de Acroyoga”. Venha 
experimentar uma atividade de 
Acroyoga que combina a sabedo-
ria ancestral, a energia dinâmi-
ca da acrobacia e a bondade das 
artes curativas. Trabalha for-
ça física e flexibilidade enquan-
to desenvolve atributos mentais 
como concentração, capacidade 
de confiar, habilidades de comu-
nicação e trabalho em equipe. 
Exige um trabalho extra de pro-
priocepção e autoconhecimento, 
tanto do próprio corpo como das 
limitações que a mente oferece. 
Acima de 12 anos. Grátis.

Durante o período de 8 de se-
tembro a 13 de outubro, domin-
gos, às 14 horas, o Sesc Santana 
oferece o espetáculo infantil “ A 
Vida Secreta das Fraldas”, com 
a atriz Andi Rubistein. Sozinha 
no palco, a atriz representa as di-
ferentes mães espalhadas pelo 
mundo que tornam as tarefas 
mais cotidianas possíveis em ma-
gia. A peça tem como objetivo sur-
preender o público por meio da 
utilização de objetos cotidianos e 
pela criação de histórias que apre-
senta para reflexão. Toda a ação 
se passa dentro de uma lavande-
ria e transporta a plateia para o 
universo mágico da possibilidade 
da transformação. Evento livre, 
gratuito para crianças menores 
de 12 anos. Ingressos: R$ 17,00 
(inteira), R$ 8,50 (meia), R$ 5,00 
(credencial plena).

Nos dias 8 e 16 de outubro, 
uma terça e uma quarta-feira, às 
14 horas, o Sesc Santana ofere-
cerá o encontro musical “Terra e 
Ar”. A atividade é uma oficina re-
alizada em dois encontros, o pri-
meiro conta com instrumentos de 
vento, como flautas doce e trans-
versal, saxofones, pífanos, e api-
tos de pássaros. No segundo, a voz 
é dos instrumentos da terra, como 
pandeiros, tambores, chocalhos, 
maracas e outros instrumentos 
percussivos. Recomentado para 
crianças de 0 a 5 anos com a pre-
sença dos pais. Grátis. Vagas limi-
tadas, fazer as inscrições no local 
com 1 hora de antecedência. 

Nos dias 10 e 11 de outubro, 
quinta e sexta-feira, às 11 e às 18 
horas, o Sesc Santana promove o 
evento de “Jogo-Circuito X”, com 
Núcleo Tríade. O Núcleo Tríade 
desenvolve e implementa um jo-
go-circuito coreográfico para to-
das as idades, perpassando diver-
sos espaços do Sesc Santana, para 
discutir algumas questões urgen-
tes do mundo contemporâneo:  
privilégios e (in)equidades rela-
cionados a questões de gênero, 
em uma perspectiva interseccio-
nal. 10/10 e 11/10. Quinta e sex-
ta, das 11 às 14 horas e das 18 às 
21 horas. Evento livre e gratuito.
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A atividade acontecerá durante o mês de outubro

Sesc Santana

O intuito da atividade é mesclar alimentação 
saudável com a prática de esportes


