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Capítulo 18 - Segunda-feira
Cris afirma a Alain que o Murilo não é o ator que 
ela imagina para representar Danilo. No Rio, 
Mauro e Mariane se beijam. Ana encontra Alain 
e compartilha sua apreensão com Cris. Lenita se 
enfurece com o descaso de Marcelo. Américo re-
cebe alta do hospital, e Gentil o acolhe em sua 
pensão. Priscila provoca Alain ao falar de Isabel 
na frente de Cris, e o cineasta é rude com a meni-
na. Priscila confessa a Margot que não gosta de 
Alain. Gerson entrega para Cris uma flor que foi 
deixada para ela por um senhor.
 
Capítulo 19 - Terça-feira
Isabel explica a Lenita seu plano para se aproximar 
de Alain. Cris se surpreende ao receber fotos de 
sua visita à casa de Júlia. Mauro e Mariane combi-
nam um falso romance para promover o filme de 
Alain. Gabi sugere se aproximar de Hugo para pro-
vocar ciúmes em Pat. Vicente visita Margot em seu 
sonho, e ela fica radiante. Cris fala com Margot so-
bre as fotos misteriosas que recebeu. Cris afirma 
a Américo que deseja que ele retorne para o Rio 
de Janeiro. Alain diz que visitará a casa de Julia. 
O elenco do filme chega ao casarão de Margot.
 
Capítulo 20 - Quarta-feira
Edméia percebe que Isabel furtou seu livro de ma-
gia e alerta a filha sobre o perigo. Isabel tenta inva-
dir a casa de Julia, mas é ameaçada pelo cão da 
guardiã. Seduzido, Marcelo promete guiar Isabel 
ao casarão de Julia. Cris confessa a Margot que 
teme ir à casa de Julia com Alain. Isabel descobre 
que Cris mentiu para Alain. A pedido de Cris, Alain 
tenta ser simpático com Priscila. Alain recebe fo-
tos de Cris entrando sozinha na casa de Julia.
 
Capítulo 21 - Quinta-feira
Alain sofre com a mentira de Cris e lembra de seu 
passado com Isabel. Priscila pede para ver fo-
tos de Felipe e, sem que Margot perceba, guar-
da um retrato. Alain e Cris discutem. Isabel ame-
aça Hugo para encontrar Bola em seu lugar. Josi 
descobre que Isabel foi noiva de Alain. Neusa e 
Michele se preparam para fazer testes para o fil-
me de Alain. Gabi ajuda Hugo a provocar Pat. 
Alain visita o túmulo de Felipe, quando é aborda-
do por André.
 
Capítulo 22 - Sexta-feira
Alain desconfia de que André seja o senhor que 
Cris procura. Lenita comenta com Isabel sobre 
Edméia. Gentil afirma que Isabel é a parceira certa 
para Alain, e não Cris. Isabel visita Américo. Ao en-
trar na casa de Julia com Marcelo, Isabel tem uma 
visão e se desespera. Isabel acredita que Edméia 
a está impedindo de concretizar seus planos con-
tra Cris e Alain. Sheila viaja e deixa Flor aos cuida-
dos de Gerson. Alain procura Marcelo, que escon-
de a presença de Isabel. Cris volta à casa de Julia.
 
Capítulo 23 - Sábado
Alain pede que Margot não influencie Cris. Flávio 
e Ana chegam a Rosa Branca. Marcelo, Alain e 
Solange elogiam o teste de Pat para o filme. Gerson 
explica a Flor que precisa de um tempo para contar 
a Margot sobre sua presença no casarão. Pat é apro-
vada para atuar no filme e sonha em beijar Mauro 
César, deixando Hugo chateado. Marcelo confessa 
a Isabel que se sente traindo Alain. Cris compartilha 
suas novas descobertas com Margot. Ana e Flávio 
encontram Américo na pensão de Gentil.

Capítulo 66 - Segunda-feira
Amadeu mostra a Emílio e Mariacarla a apólice de 
seguros do Albatroz. Agustina fica desolada ao 
saber por Dom Sabino que os documentos não 
foram encontrados. Waleska procura Samuca e 
o surpreende com um novo beijo. Waleska con-
fessa a Samuca que se sente atraída por ele. 
Marocas garante a Dom Sabino que eles não 
perderão a esperança. Emílio observa o qua-
dro de pintura de Marocas exposto na parede de 
Amadeu. Emílio e Mariacarla confabulam contra 
Amadeu. Elmo conta a Samuca que está apaixo-
nado por Damásia. Marocas se prepara para a 
festa de lançamento da Miudeza. Com a intenção 
de se aproximar de Dom Sabino, Emílio paga a 
conta de Eliseu no hospital.

Capítulo 67 - Terça-feira
Elmo convida Damásia para ir ao lançamento 
da Miudeza. Marocas comenta com Miss Celine 
que viu Waleska beijar Samuca. Marocas e Miss 
Celine abrigam Cairu. Amadeu fica surpreso 
quando o perito constata que a apólice apresen-
tada à seguradora é falsa, sem saber que a origi-
nal está em poder de Emílio e Mariacarla. Emílio 
garante a Mariacarla que conquistará Marocas. 
Marocas pergunta a Samuca se ele e Waleska 
estão juntos. Samuca questiona o interesse de 
Marocas por seu relacionamento com Waleska. 
Dom Sabino revela a Paulina que Emílio pagou a 
conta do hospital. Marocas fica surpresa ao saber 
por Paulina que Emílio pagou a conta do hospital. 
Começa o leilão das joias de Cesária

Capítulo 68 - Quarta-feira
Elmo não reage bem ao flagrar Samuca com 
Waleska. Lalá arremata as joias de Cesária no lei-
lão e Amadeu fica arrasado. Mariacarla fica sur-
presa ao saber que Emílio contratou Lalá. Emílio 
entrega a Dom Sabino a apólice de seguros do 
Albatroz. Dom Sabino aceita que Emílio seja seu 
advogado na intermediação com a segurado-
ra. Elmo confessa a Marocas que se sente traído 
por Samuca. Igor observa o abraço de Marocas 
em Elmo e conta para Zelda. Emílio explica a 
Mariacarla seu plano para ameaçar Amadeu. 
Mariacarla avisa a Monalisa, na presença do mé-
dico de fertilização, que Amadeu não pode ter fi-
lhos. Samuca fica arrasado ao ouvir Elmo lhe di-
zer que nunca o teria traído. Betina afirma para 
Samuca que Elmo e Marocas estão juntos.

Capítulo 69 - Quinta-feira
Samuca estranha o comportamento de Betina. 
O médico recomenda que Eliseu pare de traba-
lhar. Dom Sabino confidencia a Eliseu que está 
prestes a recuperar uma parte de seu patrimô-
nio. Mariacarla conta a Emílio que Monalisa con-
cordou em fingir a gravidez para Amadeu. Emílio 
e Mariacarla entregam a Dom Sabino e Marocas o 
cheque do seguro. Marocas diz a Dom Sabino que 
sua família não precisa morar na mansão sugerida 
por Emílio. Emílio afirma a Mariacarla que domina-
rá Marocas. Carmen diz a Samuca que ele foi ma-
nipulado por Betina, acreditando que Marocas es-
taria com Elmo. Samuca confessa a Waleska que 
ainda ama Marocas. Betina vê Waleska e Samuca 
se beijando. Marocas fica surpresa quando Betina 
lhe propõe aliança contra Waleska.

Capítulo 70 - Sexta-feira
Coronela tenta extorquir Dom Sabino. Marocas diz 
a Paulina que não confia em Waleska. Teófilo es-
conde o dinheiro que tem desviado do Barão debai-
xo do colchão. Agustina promete ajudar Coronela, 
para que Teófilo se case com ela. Marocas de-
cide morar com a família na mansão. Carmen se 
preocupa ao saber que Emílio é procurador de 
Dom Sabino. Dom Sabino comunica a Marocas 
que Emílio pediu a mão da filha em casamento. 
Marocas recusa o pedido de casamento de Emílio. 
Teófilo diz a Dom Sabino que Agustina quer obri-
gá-lo a se casar com Coronela. Emílio chantageia 
Marocas para que ela se case com ele, ameaçan-
do mostrar os documentos que comprovam que 
Dom Sabino cometeu crimes hediondos durante a 
Guerra do Paraguai.

Capítulo 71 - Sábado
Elza afirma a Emílio que deseja romper o acordo en-
tre os dois. Emílio ameaça Elza, que acaba entregan-
do os documentos assinados por Carmen ao vilão. 
Marocas pede segredo a Miss Celine sobre os do-
cumentos que mostram que Dom Sabino esteve en-
volvido na guerra do Paraguai. Para proteger o pai, 
Marocas aceita se casar com Emílio. Marocas ga-
rante a Emílio que ele jamais a tocará. Dom Sabino 
fica intrigado com a decisão repentina da filha de se 
casar com Emílio. Waleska concorda em ficar com 
Samuca, mesmo sabendo que ele ama Marocas. 
Agustina afirma a Dom Sabino que descobrirá o mo-
tivo da mudança repentina de Marocas. Miss Celine 
pede ajuda de Elmo para interceder junto a Samuca 
e impedir que Marocas se case com Emílio.

Capítulo 133 - Segunda-feira
Laureta pede que Robinho confirme se Luzia 
está escondida no terreiro de Groa. Ionan anun-
cia que pediu Maura em namoro, e Dodô e Naná 
protestam. Rosa confessa a Maura que se vendeu 
a Laureta e Karola, e a policial repreende a irmã. 
Ícaro e Manu contam a Cacau que Valentim é o 

filho de Luzia e Beto. Roberval questiona Severo 
sobre sua relação com Laureta. Karen consegue 
um emprego, e Rochelle e Edgar comemoram. 
Rosa extorque Laureta, que desconfia da atitude 
da menina. Valentim e Karola se divertem em sua 
viagem. Conduzida por Groa, Luzia faz rituais espi-
rituais. Ícaro revela a Luzia que Valentim é seu filho 
com Beto. Robinho alerta Laureta sobre a presen-
ça de Luzia no terreiro. Laureta denuncia o para-
deiro de Luzia para Viana. Ícaro desconfia ao ver 
Robinho no terreiro. Viana confronta Groa.
 
Capítulo 134 - Terça-feira
Viana invade o terreiro de Groa, mas não encon-
tra Luzia. Ícaro e Manu abrigam Luzia no casarão. 
Laureta tem um mau pressentimento, e Tomé a 
apoia. Ionan comenta com Suely que deseja pro-
var que Viana é corrupto. Rosa conta a Ionan o que 
sabe sobre a relação de Viana e Laureta. Luzia reve-
la a Beto que Valentim é filho dos dois, e o cantor se 
desespera com os crimes de Karola. Valentim pede 
para voltar a Salvador. Cacau e Nice testam a rei-
nauguração do restaurante. Agenor implora a Nice 
por comida. Karen e Edgar se emocionam com a 
luta de Rochelle por sua recuperação. Roberval 
descobre que Severo foi amante de Laureta e ami-
go de Viana. Rosa pede para contar a verdade a 
Valentim sobre sua origem, e Luzia aceita dar uma 
nova chance à menina. Ionan investiga Viana e de-
nuncia a Nolasco a participação do delegado no es-
quema de drogas de Laureta. Viana é preso. Rosa 
afirma a Valentim que ele é filho de Luzia.
 
Capítulo 135 - Quarta-feira
Valentim se desespera com as revelações de 
Rosa. Beto confronta Karola, que acaba fugindo. 
Valentim sofre, e Beto o ampara. Karola vaga pe-
las ruas, desorientada com a possibilidade de per-
der Valentim. Laureta descobre sobre a prisão de 
Viana e castiga Ariadna. Robinho resgata Karola 
e a leva até Laureta. Karola se surpreende com 
a frieza de Laureta. Beto revela toda a história de 
Valentim para a família, que incentiva o menino a 
encontrar Luzia. Valentim defende Karola da famí-
lia. Beto chega ao casarão para falar com Luzia, 
que pergunta por Valentim.
 
Capítulo 136 - Quinta-feira
Beto explica a Luzia que Valentim está abalado e não 
quis lhe encontrar. Vicente corteja Nice, e Cacau os 
incentiva. Rosa desabafa com Maura, que apoia a 
irmã. Luzia afirma a Ícaro e Manu que é grata a Rosa 
por ter revelado a verdade sobre Valentim. Roberval 
investiga o passado de Severo com Laureta. Zefa 
confronta Severo, e Edgar ouve. Karen sugere que 
Rochelle divulgue sobre sua doença em seu blog. 
Cacau e Roberval se beijam. Naná questiona a ido-
neidade de Luzia, e Beto se incomoda. Karola dei-
xa a casa de Laureta. Valentim e Beto procuram por 
Karola. Luzia diz a Beto que compreende a dor de 
Valentim. Karola encontra Valentim.
 
Capítulo 137 - Sexta-feira
Karola implora o perdão de Valentim, que expulsa 
a mãe de sua casa. Beto e a família Falcão ampa-
ram Valentim. Karola vaga pelas ruas e acaba se 
embriagando junto a pessoas em situação de rua, 
observada por Robinho. Laureta tenta resgatar 
Karola das ruas, mas ela consegue fugir. Maura 
desabafa com Rosa sobre seus sentimentos por 
Ionan e Selma. Vicente convida Nice para sair, e 
os dois são interrompidos por Agenor. Roberval 
confessa sua admiração por Rochelle. Edgar diz a 
Roberval que aprendeu a dar valor a sua família. A 
pedido de Laureta, Katiandrea sonda Rosa sobre 
Ícaro. Karola pede abrigo a Irmã Felipa. Valentim 
decide ir ao encontro de Luzia.
 
Capítulo 138 - Sábado
Luzia conversa com Valentim, que se emociona 
nos braços da mãe biológica. Beto pede o apoio de 
Ícaro e Manu para Valentim. Karola pede ajuda para 
encontrar sua mãe, e Irmã Felipa sugere que ela 
faça um retiro espiritual. Luzia e Beto fazem um jan-
tar para Valentim, Ícaro e Manu no casarão, e Meire 
os observa. Maura fica constrangida na casa de 
Ionan. Ícaro visita Rosa, e os dois acabam se aman-
do. Naná e Dodô questionam Maura sobre sua re-
lação com Ionan. Laureta flagra Tomé com Ariadna 
e expulsa a moça de sua casa. Meire comenta com 
Renatinha e Ludi que teme a presença de Luzia no 
casarão. Laureta invade o casarão à procura de 
Ícaro e desconfia de que Luzia esteja escondida no 
local. Laureta aborda Meire. Com a ajuda de Irmã 
Felipa, Laureta resgata Karola do orfanato. Laureta 
afirma a Karola que descobriu o paradeiro de Luzia. 
Durante sua fuga com Beto, Luzia avista Remy.

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

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 11/10 a 18/10

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Muita disposição, otimismo e compreensão para com os 
outros. Assim estará você nesta fase que tem tudo para 
lhe ser maravilhosa. Mas evite estragar tudo isso por cau-
sa dos ciúmes e do orgulho pessoal.

Período em que pressagia o recebimento de ótimas notí-
cias e de apoio financeiro por parte de amigos leais e dos 
superiores hierárquicos. Êxito em viagens, no amor, diver-
sões e passeios.

Período neutro no qual deverá esforçar-se para conse-
guir o que pretende. Terá o favor de autoridades e de ami-
gas. Adote uma posição precavida, evitando compromis-
sos além dos que possa cumprir. Procure uma distração.

Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas 
qualidades intelectuais e artísticas. Os astros em aspec-
to favorável estão lhe amparando no campo profissional 
e financeiro.

Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, você será 
vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu 
horóscopo. Todavia, evite a tensão nervosa.

Procure estabelecer o equilíbrio que lhe é próprio. Evite 
confusões. Seu sistema nervoso é delicado. Por esta razão 
faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais 
prático.

Cuidado neste período, para não perder a confiança das 
pessoas que são extremamente importantes para você. 
Lucros através do cônjuge ou associações estão previs-
tos, e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo feliz.

Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao 
nervosismo e as ações mais violentas, estão previstas para 
você. Evite tais coisas para que possa coordenar melhor 
sua vida.

Será bem sucedido, notadamente se adotar uma atitude 
otimista. Período excelente para viagens, testes, férias, 
amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar ser-
vidores, contar com favores, endosso, fianças, etc.

Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua 
atenção dos compromissos e problemas mais importan-
tes. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o 
trabalho, saúde e o amor.

Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ain-
da mais sua inteligência, através de boas leituras e no-
vos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os 
pais. Êxito no amor.

Período em que poderá tirar proveitos inesperados pelas 
amizades que vier a fazer, realizar boa parte de suas espe-
ranças e desejos de progredir social, profissional e finan-
ceiramente. Ótimo ao amor e passeios.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Outubro também é o mês de conscientização 
mundial sobre artrite reumatoide

Além da conscientização do 
Câncer de Mama, o mês de ou-
tubro também é considerado o 
mês da conscientização sobre 
a artrite reumatoide, é aponta-
da como “doença de idosos”, ela 
pode acometer jovens e até mes-
mo crianças. Para aumentar o 
conhecimento sobre o problema 
e também alertar sobre a im-
portância do diagnóstico preco-
ce, estabeleceu-se outubro como 
o mês de conscientização mun-
dial sobre artrite reumatoide. 

Trata-se de uma doença sis-
têmica crônica, ou seja, pode 
afetar diversas partes do orga-
nismo, embora atinja principal-
mente as articulações. E, por ser 
crônica, não tem cura e sim con-
trole. A causa ainda é desconhe-
cida, mas sabe-se que é autoimu-
ne, os tecidos são atacados pelo 
próprio sistema imunológico do 
corpo. Afeta entre 0,5% e 1% da 
população mundial adulta e cer-
ca de três vezes mais mulheres 
do que homens. Pessoas com his-
tórico familiar têm mais risco de 
desenvolver a doença.

Sintomas 

De acordo com a reumatolo-
gista Karine Luz, da Clínica Ul-
trarticular, de São Paulo, é impor-
tante estar atento aos sintomas 
porque ao tratar os sintomas logo 
no início, há mais chance de con-
trole. “Os sinais iniciais da doen-
ça são dor, inchaço, rigidez e infla-
mação nas membranas sinoviais 
(tecido que reveste as articula-
ções) e nas estruturas articulares. 
Importante lembrar que a dor, 
com a progressão da doença, ocor-
re nos dois membros simultane-
amente: nas duas mãos, nos dois 
joelhos, por exemplo”, diz Karine. 
“Outra característica é que os sin-
tomas podem desaparecer por um 
tempo e depois voltar”.

Depois de algum tempo, os 
sintomas podem incluir fadiga, 
perda de energia, falta de ape-
tite, dores, rigidez muscular e 
articular, que são mais comuns 
na parte da manhã. Durante as 

crises, as articulações podem fi-
car vermelhas, inchadas, dolo-
ridas e sensíveis. “Isso aconte-
ce por conta da inflamação da 
membrana sinovial”, explica 
Karine.

Diagnóstico

Quando esses sintomas apa-
recerem, é importante procu-
rar um reumatologista - profis-
sional mais indicado para tratar 
do problema. O médico irá con-
firmar o diagnóstico por meio 
de exames clínicos, laborato-
riais e de imagens específicos. A 

reumatologista Karine Luz inclui 
no diagnóstico um exame especí-
fico de ultrassom para detectar a 
inflamação e os danos osteoarti-
culates. “Há evidências do impac-
to do ultrassom no diagnóstico 
clínico da artrite reumatoide pre-
coce”, diz a dra. Karine.

Prevenção

Cuidar da alimentação, pra-
ticar exercícios físicos e não fu-
mar são algumas das maneiras 
de prevenir o problema - espe-
cialmente quem tem pessoas na 
família com histórico da doença.

Tratamento

Após o diagnóstico e depen-
dendo do grau da doença, o mé-
dico pode prescrever corticoi-
des. Atualmente, indicam-se 
também drogas modificadoras 
do curso da doença e a tera-
pia imunobiológica que tem a 
função de diminuir a dor e evi-
tar o progresso da inflamação 
e das deformidades nas articu-
lações. “A fisioterapia e a tera-
pia ocupacional também fazem 
parte do arsenal terapêutico e 
contribuem para que o pacien-
te possa continuar a exercer as 
atividades diárias”, conclui a 
reumatologista.
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Mês de conscientização sobre a artrite reumatoide

A doença é apontada como 
“doença de idosos”, mas ela pode 

atingir jovens e até mesmo crianças

Campanha Outubro Rosa completa 10 anos 
e seu objetivo é promover a conscientização 
sobre a importância do diagnóstico precoce 

Há dez anos, a campanha 
Outubro Rosa chegava de ma-
neira organizada ao Brasil, com 
ações simultâneas em diversas ci-
dades, pelos braços da Federação 
Brasileira de Instituições Fi lan-
trópicas de Apoio à Saúde da 
Mama (FEMAMA). Seu objetivo 
era claro: promover a conscien-
tização sobre a importância do 
diagnóstico precoce e tratamen-
to adequado do câncer de mama, 
a fim de proporcionar maior 
acesso à assistência em saúde 
e reduzir os índices de mortali-
dade pela doença. Hoje, a enti-
dade segue com o mesmo foco, 
trabalhando ativamente na de-
fesa de direitos de pacientes que 
vêm enfrentando a doença e das 
quase 60 mil novas pacientes 
que surgem anualmente (INCA, 
2018).

Para este ano, o tema da 
campanha nacional estimula a 
formação de redes de apoio. Sob 
o mote #CompartilheSuaLuta, 
a campanha visa mostrar que 
pacientes e familiares podem 
encontrar em ONGs e mesmo 

junto a outras pessoas que en-
tendem o que o paciente está vi-
vendo a ajuda e a informação 
úteis para enfrentar o câncer de 
mama e as bases para fazer par-
te de uma transformação no ce-
nário da doença no país.

Atualmente, a FEMAMA é 
formada por 74 associações de 
pacientes em todas as regiões do 
Brasil capazes de fornecer su-
porte em diversas frentes. Elas 
podem oferecer apoio com servi-
ços gratuitos, como: psicologia, 
nutrição, fisioterapia e advoca-
cia, além de auxílio na realiza-
ção de exames e tratamentos, e 
empréstimos de próteses e pe-
rucas, de acordo com as carac-
terísticas de cada instituição. 
Representam, ainda, fonte de 
informação a respeito do cân-
cer de mama, a fim de munir de 
conhecimento pacientes e todos 
envolvidos no enfrentamento da 
doença.

Com a campanha #Compartilhe 
SuaLuta, a FEMAMA evidencia 
que apesar de individualidade 
da jornada de enfrentamento do 

câncer de mama, ainda é possí-
vel dividir os desafios dessa tra-
jetória. “Vamos lançar luz para 
o importante papel do tercei-
ro setor nesse cenário - aproxi-
mar-se de uma ONG represen-
ta encontrar apoio no universo 
formado por dezenas de milha-
res de pacientes, familiares e 
cuidadores que também buscam 
formas de encarar o câncer de 
mama. Queremos estimular que 
compartilhem dúvidas, desafios, 
aprendizados e vitórias e pos-
sam com isso encontrar apoio, 
conhecer seus direitos, inspirar 
e promover uma transformação 
no cenário do câncer por meio 
de seu envolvimento”, diz.

Ter apoio, informação e co-
nhecer seus direitos contribui 
para que o paciente tenha pa-
pel mais ativo durante o trata-
mento, com respaldo para exi-
gir o que é melhor para si. Por 
meio do site da FEMAMA é pos-
sível encontrar as ONGs pre-
sentes em cada estado brasilei-
ro acesse: https://www.femama.
org.br/2018/br/ongs-associadas/

Hospital São Camilo e Sesc realizam 
ação preventiva sobre Câncer de Mama

Na quinta-feira (18) e sex-
ta (19) de outubro no Sesc 
Santana, das 10 às 11h30, e 
das 14 às 15h30, terça-feira 
(30) e quarta-feira (31) no Sesc 
Pompeia, das 10 às 11h30, e das 
14 às 15h30, haverá uma ação 
para conscientizar e orientar so-
bre fatores de risco, prevenção e 
a importância da realização do 
autoexame do câncer de mama. 
A Rede de Hospitais São Camilo 
de São Paulo, em parceria com 
o Sesc, promoverá um encontro 
gratuito com especialistas.

Além disso, a equipe do 
Centro de Simulação e Pesquisa 
mostrará como é feito o au-
toexame em manequim com 

nódulos nas mamas e, na se-
quência, o público poderá ti-
rar suas dúvidas em relação à 
doença. O Sesc Pompeia está 

localizado na Rua Clélia, 93, 
Pompeia, e o Sesc Santana na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579, Santana.

Você sabia que... 
O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA?  
NÃO DESANIME, HÁ ESPERANÇA! 

Se você tem problemas com a bebida 
ou convive com um alcoólatra... 
Venha participar conosco das reuniões de  

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO 
SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) 
Escr. de Serv. Locais de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO SANTANA


