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Blitz Sanitárias são ampliadas em Guararema 
para controle de acesso de turistas
Devido a antecipação de feriados na cidade de São Paulo, Guararema passa a contar com sete pontos de fiscalização de movimento
Por conta da antecipação de 
feriados na cidade de São 
Paulo, a Prefeitura de Gua-
rarema começou, nesta quin-
ta-feira (25/03), a intensificar e 
ampliar as blitz sanitárias de 
controle de acesso em pontos 
estratégicos do município.
 Em 6 de março, com o agra-
vamento da pandemia da Co-
vid-19, o município contava 
com duas bases de monito-
ramento. Agora, Guararema 
já possui sete pontos de fis-
calização de movimento. Con-
tarão com o sistema a Região 
Norte  e Central do município, 
regulando a entrada de pes-
soas nos principais acessos.
 Outra medida decretada, ini-
cialmente aos visitantes do 
município, é o preenchimento 
de um questionário sobre o 
motivo da vinda à cidade. A 
intenção é monitorar, com o 
auxílio de diversos setores do 

Guararema recebe 860 novas doses da vacina e libera 
cadastro para idosos com idade entre 69 a 71 anos 
Desenvolvido para organizar a fila e evitar aglomerações, o sistema de cadastramento adotado pela Secretaria Municipal de Saúde segue o calendário de vacinação estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo

A Secretaria Municipal de Saúde 
recebeu na tarde desta terça-
-feira (23/03) 860 novas doses 
da vacina Coronavac contra a 
Covid-19. Com a chegada dos 
novos imunizantes, a Pasta libe-
rou dois formulários para cadas-
tramento: de idosos de 69 anos 
e de 70 e 71.
 
O cadastramento moradores 
com 69 anos a 71 anos está 
disponível no site da Prefeitura 
(guararema.sp.gov.br).
 
Dos 860 imunizantes encami-
nhados para Guararema, parte 
será destinada para segunda 
dose do público de 77 a 79 anos; 
parte primeira dose para 70 e 71 
anos e 69 anos.
 
“É muito importante que os fami-
liares e amigos ajudem os idosos 
a se cadastrarem corretamente. 

Esse é um sistema que tem como 
objetivo evitar aglomerações e 
otimizar o processo de imuni-
zação”, afirma a secretária de 
Saúde, Adriana Martins.
 
Cadastramento
 
Desenvolvido para organizar 
a fila e evitar aglomerações, o 
sistema de cadastramento ado-
tado pela Secretaria Municipal 
de Saúde segue o calendário 
de vacinação estabelecido pelo 
Governo do Estado de São Pau-
lo. Os formulários são abertos e 
divulgados conforme o recebi-
mento de novas doses.
 
Após o cadastro, havendo va-
cinas disponíveis, equipes da 
Pasta entram em contato para 
agendar um dia e um horário 
para aplicar a dose. Dessa for-
ma, a pessoa cadastrada, no dia 

e horário correto, deve ir à Cen-
tral de Vacinação Coronavírus 
(Rua Doutor Armindo, 567, no 
bairro Nogueira) munida dos do-
cumentos necessários (originais 
e cópias).
 
É preciso levar um documento 
com foto contendo o número do 
CPF (original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original e 
cópia) e comprovante de residên-
cia atualizado (original e cópia).
 
Formulários
 Idosos com 72 anos ou mais, 
que ainda não foram vacinados, 
também podem ser cadastrados 
para o recebimento da primeira 
dose. Para este público, os for-
mulários continuam disponíveis 
no site da Prefeitura (www.gua-
rarema.sp.gov.br), na aba “Ca-
dastramento para Vacinação da 
Covid-19.

Executivo de Guararema, a 
circulação de turistas na cida-
de e, reforçar, a necessidade 
de evitar aglomerações.
“A ampliação dos postos de 
controle vai ao encontro do 
anseio da população que pede 
mais monitoramento com os 
turistas e com munícipes que 
desrespeitam as medidas res-
tritivas”, explica o prefeito Zé. “A 
gente precisa, a todo momento, 
deixar claro que não vamos to-
lerar aglomerações na nossa 
cidade, seja por turistas ou 
nossos moradores”, completa.
 O monitoramento que já era 
desempenhado nas blitz sani-
tárias, como a aferição de tem-
peratura e orientação quanto 
ao fechamento dos pontos tu-
rísticos, também será mantido 
neste momento de intensifica-
ção das medidas restritivas.

 Foto: Vitoria Mikaelli

 Foto: Vitoria Mikaelli
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Rápidas >> Ficou na lembrança 
          Há 53 anos... 

AMENIDADES

Em tempos conturbados, 
cheios de incertezas e noti-
ciário um tanto quanto car-
regado, é interessante tentar 
se distanciar por alguns mo-
mentos desse turbilhão todo 
e direcionar a conversa e os 
pensamentos para coisas 
mais brandas e mais serenas. 
Não estou sugerindo tornar-
-se um alienado aos proble-
mas e crises que essa maldita 

doença provoca diariamente, 
mas tentar virar a chave por 
alguns momentos para sair 
do ciclo vicioso de notícia 
ruim, medo, pânico e conse-
quente aumento de energia 
ruim. O nome dessa coluna, 
“Saúde e Fitness”, tem a ver 
diretamente com tudo isso, 
pois não há saúde física se 
não houver saúde mental. 
Deixar-se levar pelo pânico 
pode também levar à um abis-
mo emocional e psicológico 
que afetará profundamente 
a saúde física e nesse mo-
mento, é mais que necessá-
rio preservar a saúde, o bem 
estar físico e assim evitar ao 
máximo idas aos hospitais e 
clínicas médicas. Como já 
dizia um grande professor “o 

medo preserva a vida, a saú-
de. O pânico paralisa”. Falar 
de amenidades, assuntos que 
não estejam relacionados à 
situação atual, mesmo que 
seja por momentos breves 
para dar risada, lembrar de 
passagens interessantes, de 
familiares, de amigos, de via-
gens e festas, planejar algu-
ma coisa positiva e divertida 
e até uma auto caçoada para 
fugir à regra, alivia a tensão, 
deixa o ambiente mais leve e 
descontraído. O que podemos 
fazer por hora de muito útil é 
tomar todos os cuidados ne-
cessários e existentes para 

nos proteger ao máximo 
bem como nossos familiares 
e pessoas próximas. Isso 
implica estarmos bem física 
e mentalmente a fim de ins-
pirarmos outras pessoas que 
serão inspiração para mais 
outras e assim por diante. E 
cada um tem sua estratégia, 
seus momentos de grande 
sensação de felicidade guar-

dados na memória que devem 
ser relembrados para mostrar 
que a vida não é só o Covid. 
Somos muito maiores do que 
tudo isso que está aí, das bri-
gas e discussões infrutíferas 
nas redes sociais, das dispu-
tas políticas e econômicas e 
das divergências ideológicas 
sem sentido. É um exercício 

mental positivo diário que só 
faz bem. Eu busco minhas 
lembranças de final de prova 
de Ironman, de passeios em 
família, de provas que parti-
cipei com o apoio da família 
inteira, enfim, de inúmeras 
passagens legais, divertidas 
e que saem dessa coisa diária 
que estamos vivendo. Ajuda 
a manter a serenidade e ser-
mos proativos, mesmo diante 
de tamanha tragédia. Siga-
mos em frente!

José Marcos Educador 
Físico 

    Divulgação 

Há 53 anos, na Fazenda do Coronel Odilon Aquino de Oliveira, que se localizava na Rua João Barbosa de Oliveira, 
ao lado da igreja, como se vê na foto acima, a comunidade guararemense se divertia  no Ribeirão da Represa,  
onde atualmente está instalado  o Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A fazenda foi desapropriada em 13 
de Setembro de 2005, na administração do Prefeito André do Prado, visando a reurbanização e implantação do 
Centro de Apoio ao Turista (CAT), que hoje segundo consta, se encontra fechado; não se sabe ainda o que o 
novo Prefeito pretende fazer com as instalações do Centro de Apoio ao Turista (CAT)
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MOTIVOS PARA SE PROTEGER
300.000 
VOCÊ TEM MAIS DE

Guararema volta a cobrar melhorias no 
serviço prestado pela Sabesp no município
Prefeito de Guararema, Zé, foi taxativo ao exigir, desta vez dos representantes estaduais da companhia, que os problemas de abastecimento e de má qualidade d’água sejam resolvidos no município

Em mais uma reunião sobre o 
serviço prestado pela Compa-
nhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), 
o prefeito de Guararema, Zé, 
foi taxativo ao exigir, desta vez 
dos representantes estaduais da 
companhia, que os problemas de 
abastecimento e má qualidade 
d’água e o tratamento eficaz do 
esgoto sejam resolvidos defini-
tivamente no município.
“Precisamos enfrentar as situa-
ções que vêm acontecendo na 
nossa cidade. Precisamos me-
lhorar a qualidade da água, aca-
bar de vez com os problemas de 
abastecimento que ainda ocor-
rem em alguns bairros e avançar 
no tratamento do esgoto”, disse o 
prefeito Zé. “Estamos dispostos 
a trabalhar em conjunto com a 
Sabesb para melhorar os servi-
ços prestados e estamos colo-
cando à disposição da empresa 
áreas municipais que podem ser 
usadas para a coleta de água e 
otimizar os serviços nos bairros”, 
completou o chefe do Executivo.
Desta vez, Zé esteve acompa-
nhado do deputado estadual 
André do Prado, que também 
fez coro às reivindicações do 
prefeito de Guararema.
“Tenho recebido reclamações 
sobre a Sabesp, isso me incomo-
da como cidadão guararemense 
e deputado estadual. Peço aten-
ção aos problemas apontados e 

ações imediatas para melhorar a 
qualidade de vida da população 
a curto, médio e longo prazo”, 
solicitou o deputado.
No mês passado, a Prefeitura já 
havia se reunido com represen-
tantes da regional de São José 
dos Campos da Sabesp. A com-
panhia afirma que, após esse 
encontro e ações pontuais, as 
reclamações diminuíram. Mes-
mo assim, o prefeito Zé reforçou 
que ainda há muito a ser feito na 
cidade em relação ao serviço da 
Sabesp.
Segundo a diretora de sistemas 
regionais da Sabesp, Mônica 
Porto, os representantes da 
Companhia na região já estão 
adotando medidas no intuito de 
melhorar a qualidade dos servi-
ços prestados. “Entendemos que 
há muito que melhorar. Vamos 
trabalhar em conjunto com a 
Prefeitura para solucionar essas 
questões. Estamos à disposi-
ção”, completou a representante.
O presidente da Câmara de Ve-
readores, Sidnei Leal, também 
participou da reunião. “Como re-
presentante do Legislativo, tenho 
contato com a população e que 
a reclamação da Sabesp é uma 
realidade . A Câmara Municipal 
e o Poder Executivo vai conti-
nuar cobrando as melhorias no 
serviço para atender os anseios 
da população”, finalizou.

 Foto: Vitoria Mikaelli
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -Dia em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em escândalos e 
discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam 
respeito. Sua saúde será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior disposição no trabalho.

TOURO -Muito bom dia para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a 
assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar 
novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

GÊMEOS -Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou de residência. 
Tendência à depressão psíquica. Controle-se em todos os sentidos, e cuide de sua saúde e 
moral. Continue cauteloso com seus dinheiro. Poderá progredir através do próprio esforço.

CÂNCER - As novas amizades que tem feito ultimamente, hoje se apresentarão de forma 
agradável e benéfica para você. Por outro lado, você deve dar mais atenção aos familiares 
e a pessoa amada. Procure ser mais prático e observador.

LEÃO - Procure estabelecer o equilíbrio. Faça cada coisa no seu devido tempo. Dê atenção a 
sua família e saiba que ela exercerá uma influência muito boa em você. Influência astral muito 
benéfica e renovação profissional para solucionar seus problemas financeiros e pessoais.

VIRGEM - Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos. Cuide 
melhor de sua saúde. Evite brigas. Tudo mudará para melhor se você conseguir ser mais 
racional. Fará boas amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita influência.

LIBRA -  Alegre disposição mental as novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. 
Melhora profissional, financeira e bastante êxito social também estão previstos. Ótimo aos 
passeios e ao amor. Mantenha-se na mira do desenrolar dos acontecimentos e espere 
sucesso.

ESCORPIÃO - Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra 
e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. 
Sucesso em diversões e na vida romântica. Você vai receber muitos elogios que tocará o 
seu coração.

SAGITÁRIO -  Muita produção profissional e muita facilidade para arranjar emprésti-
mos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras. Excelente fase amorosa. 
No transcorrer do período, procure controlar mais a sua alimentação. Evite irritar-se e dê 
mais atenção a sua saúde.

CAPRICÓRNIO - Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e 
as ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas para que possa coor-
denar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos. Procure se organizar para cumprir seus 
compromissos profissionais.

PEIXES -  Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará 
você neste dia que tem tudo para ser muito bom. Mas evite estragar tudo isso por causa 
do orgulho pessoal. Procure deixar as fantasias de lado e coloque em prática as suas 
melhores ideias.

AQUÁRIO - Com energia mental, com otimismo, realizará muito neste dia, principalmente 
no que possa contar com a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de 
tarefas importantes. Não faça promessas que não possa cumprir.

                                       PARA O DIA 28 DE MARÇO DE 2021

PROBLEMAS DE LÓGICA

Solução
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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Esportes na escola
Nilo e outros dois garotos adoram os esportes praticados nas aulas 
de Educação Física na escola. Cada qual prefere um esporte diferente. 
Considerando as dicas, descubra o nome de cada garoto, seu esporte favori-
to e sua série na escola.

1. Paulo adora jogar futebol.

2. O garoto do 8o ano gosta de jogar vôlei. 

3. Otávio está no 6o ano. 
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   UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

Guararema inicia atendimentos da Carreta da Mamografia
Ao todo, 260 exames serão reali-
zados. Somente nesta segunda-
-feira (22/03), 25 mulheres foram 
atendidas
 A Secretaria Municipal de Saúde 
deu início, nesta segunda-feira 
(22/03), aos exames da Carreta 
da Mamografia. O serviço será 
disponibilizado para 250 mulhe-
res até esse domingo (28/03). 
No primeiro dia da carreata, 25 
mulheres foram atendidas.  
A Secretaria de Saúde explica 
que as pacientes agendadas 
possuem pedido médico e es-
tavam na lista de espera para 
agendamento, e deverão compa-
recer no horário agendado, com 
o objetivo de evitar aglomeração 
no espaço. Isso significa que a 
iniciativa da Secretaria Munici-
pal de Saúde não se trata de um 
mutirão com o sistema de aten-
dimento por ordem de chegada 
e sim atendimento de pessoas 
que já estavam na fila de espera.

Nesta segunda-feira (22/03) os 
atendimentos ocorreram das 12 
às 17 horas; entre terça-feira 
(23/03) e sábado (27/03), os exa-
mes serão realizados das 8 às 
17 horas; e no domingo (28/03) 
das 8 às 12 horas.
“O exame que estamos realizan-
do aqui é fundamental para de-
tectar possíveis sinais de câncer 
na mama antes mesmo do nódu-
lo ser formado. A mamografia é 
indispensável para se diagnos-
ticar um câncer precocemente, 
por isso nossa atenção com o 
exame”, explica a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Mesmo em meio a to-
das as readequações impostas 
pela pandemia da Covid-19, a 
Saúde de Guararema não parou. 
Os atendimentos de outras  es-
pecialidades estão acontecendo, 
assim como iniciativas como a 
Carreta da Mamografia”, com-
pleta a titular da Pasta.

Uma das mulheres atendidas no 
primeiro dia de funcionamento 
da carreata foi a moradora do 
bairro Itapema, Silvia Evangelista 

Nogueira, 49 anos. Ela conta que 
fez o exame pela vez em 2019 
e que considera a mamografia 
como fundamental para todas 

as mulheres. “É importante fazer 
esses exames mesmo no perí-
odo de pandemia, o tratamento 
precoce é muito importante. É 

prevenindo que combatemos 
possíveis doenças, como o 
câncer de mama”, opina Silvia.
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Colunista Social

SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

Sidnei Gordo (17/03) Maria Eduarda Siqueira (18/03) Os gêmeos Silvia e Silvio Pereira (21/03)

Tereza Takahashi (23/03) Ivanete Leal Mariano (23/03) Keli Bispo (23/03)

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente 
dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena do mês de março) desejamos que o seu interior 
alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue abençoando imensamente sua vida mostrando o 
melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Dráusio Marcondes (23/03) Sandra Olivieri (24/03) André Oliveira (24/03)

Pietra Freire (25/03) Dirce Moraes (26/03) João Pedro Viana (29/03)
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, 
Imposto de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe 
excelente de profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, 
faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das 
Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

Mesmo com a pandemia a Casa da Amizade de Guararema não para!!
Estamos passando por um 
momento crítico e dos mais 
difíceis deste período de 
pandemia. Toda e qualquer 
iniciativa para conter o nú-
mero de casos, internações 
e mortes deve ser apoiada 
(e torcemos para que tais 
medidas sejam efetivas 
neste contexto).
A Casa da Amizade de 
Guararema, sempre em 
sintonia com as necessi-
dades da comunidade e 
buscando as parcerias, 
vem contribuindo com as 
suas ações sociais. 
Foram doados 20 kits de 
enxovais para recém-nas-
cidos ao Centro Espírita 
Natalício de Jesus e 30 
kits de higiene para bebês 
ao Fundo Social de Solida-
riedade. Além disso para 
o Banco de Cadeiras de 
rodas da Casa da Amiza-
de de Guararema, adqui-
riu e recebeu a doação de 
mais 3 cadeiras de rodas, 
4 cadeiras de banho e 2 
bengalas para empréstimo.
Aos colaboradores, patro-
cinadores e amigos nosso 
muito obrigado!!
À nossa querida Guarare-
ma, continuem se cuidan-
do. Se precisarem sair de 
casa, usem máscara, hi-
gienizem sempre as mãos 
e mantenham o distancia-
mento social. Vamos superar 
tudo isso juntos.
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Segunda-feira
Ivo tranquiliza Alexia, 

Luna e Kyra dizendo que 
Zezinho está preparado para 
defendê-las. Renzo fica ten-
so ao saber que Donato pode 
aderir à delação. Ermelinda 
alerta Zezinho para não se 
envolver com as meninas. 
Renzo finge não conhecer 
Kyra e se oferece para ajudar 
Rafael a encontrar a noiva. 
Úrsula sente ciúmes de Téo. 
Alexia delira com Renzo e 
beija Zezinho. Rafael procura 
Juan e Mário, acompanhado 
de Renzo. Alexia, Luna e 
Kyra descobrem que Donato 
foi morto na prisão. Gabi con-

ta para Rafael e Renzo que 
a mãe de Luna a abandonou 
quando ela era ainda criança. 
Helena se recorda do dia em 
que Luna nasceu. Renzo 
desconfia de Juan.

Terça-feira
Luna cria um novo perfil 

para se comunicar com Juan 
nas redes sociais. Graziela 
repreende Petra por tentar 
se promover com o desapa-
recimento de Alexia. Zezinho 
admira Alexia/Josimara, e 
os dois se beijam. Alexia/
Josimara chama Zezinho 
de Renzo e deixa Ermelinda 
desconfiada. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter 
cuidado dela e finge não se 
lembrar do beijo que deu no 
rapaz. Ivo comunica a Luna, 
Alexia e Kyra que, para man-
ter suas famílias vivas, foi 
necessário confirmar a morte 
das três para despistar os 
bandidos. Juan pede satis-

fações à consulesa sobre a 
morte de Luna. Luna/Fiona, 
Kyra/Cleyde e Alexia/Josima-
ra se unem para enfrentar a 
dificuldade da situação.

Quarta-feira
Ermelinda se preocupa 

com o interesse de Zezinho 
por Alexia/Josimara. Juan 
tenta confortar Mário. Téo 
lamenta a morte de Alexia. 
Luna se emociona ao ver 
fotos de Helena no compu-
tador. Luna revela a Kyra 
que está decidida a procurar 
Helena para saber o motivo 
de a mãe tê-la abandonado. 
Kyra não gosta de saber da 
aproximação de Renatinha 
e Rafael. Zezinho não reage 
bem quando Alexia/Josimara 
lhe pede para não criar ilu-
sões sobre ela. Dominique e 
Renzo voltam para São Pau-
lo. Renzo decide participar 
dos negócios de Dominique. 
Alexia descobre que Renzo 

foi ao seu enterro e propõe 
às amigas que elas fujam 
de Judas do Norte para irem 
para São Paulo.

Quinta-feira
Alexia explica seu plano 

para a fuga. Tarantino con-
sola Bia após ela lembrar 
do acidente. Eles conver-
sam sobre a morte de suas 
parentes. Alexia pensa em 
trabalhar como secretária 
na empresa de Rafael, e 
sugere que Kyra seja babá 
dos filhos de Alan. Alexia 
pontua que Luana não é co-
nhecida no Brasil e, por isso, 
não precisará se esconder 
de ninguém. Bia revela a 
Tarantino que a família não 
sabe que ela está treinando. 
Luna consegue avisar a 
Juan que está viva. Helena 
fica sabendo da possibilida-
de de Téo ficar paraplégico. 
Téo diz à madrasta que 
perdeu a corrente dada por 

ela. Luna pensa em procurar 
Helena quando chegar a São 
Paulo. Zezinho e Ermelinda 
percebem que as meninas 
fugiram do sítio.

Sexta-feira
Luna/Fiona, Alexia/Josi-

mara e Kyra/Cleyde conse-
guem embarcar no ônibus 
para São Paulo. Dionice 
desconfia de que Bia se 
encantou por Tarantino. Ze-
zinho impede as três de 
seguir viagem. Mário diz a 
Juan que voltará a andar pela 
filha. Gabi não esconde o in-
teresse em Juan. Ermelinda 
e Zezinho descobrem a ver-
dadeira identidade de Alexia, 
Luna e Kyra e do assassinato 
que elas testemunharam. 
Petra pede para fazer o teste 
de atriz para substituir Alexia 
na novela. Zezinho avisa a 
Luna/Fiona, Alexia/Josimara 
e Kyra/Cleyde que ele e Er-
melinda irão com elas para 

Segunda-feira
Vitória diz para Eva 

que exige receber parte 
dos recursos que Ana 
ganhará de seu patro-
cinador. Jonas propõe 
acompanhar Cris até a 
clínica de fertilização. Ro-
drigo pergunta se Louren-
ço quer mesmo ser pai. 
Moema se oferece para 
ajudar Manuela, e Iná 
fica comovida. Rodrigo 
brinca com Júlia na pra-
cinha. Manuela escreve 
no blog que fez para Ana. 
Marcos segue o carro de 
Dora, sem ser notado. 

Maria defende Ana dos 
comentários de Cris e 
pede demissão. Dora e 
Marcos conversam so-
bre questões conjugais e 
acabam se beijando. Eva 
se enfurece ao ver Iná 
com Ana.

Terça-feira
Maria obriga Matias a 

prometer que continuará 
trabalhando na casa de 
Jonas até se formar. Jo-
nas reclama quando Cris 
pensa em escolher um 
candidato a doador para 
sua inseminação. Marcos 
fica angustiado ao saber 
que Dora tirou Olívia da 
natação. Lúcio convence 
Eva a aceitar que Ana re-
ceba a visita de parentes 
e amigos. Marcos tenta 
falar com Dora na entrada 
do colégio das meninas. 
Manuela visita Ana e dei-

xa com a enfermeira um 
CD com sua voz falando 
para a irmã. Maria pro-
põe que Manuela abra 
um negócio com ela, e 
Iná incentiva a neta. Na 
clínica de fertilização, 
Jonas fica irritado e diz 
que não concordará com 
a inseminação.

Quarta-feira
Eva proíbe a enfer-

meira de usar o CD que a 
filha deixou para Ana. Ali-
ce confessa para Manue-
la que tem curiosidade de 
saber quem é seu pai. 
Laudelino tenta disfarçar 
o desconforto quando 
Iná pede que ele seja o 
investidor do negócio de 
Maria e Manuela. Jonas 
decide mudar o visual. 
Rodrigo observa Manuela 
brincando com Júlia. Iná 
garante a Manuela que 

Laudelino emprestará o 
dinheiro para ela começar 
seu negócio com Maria. 
Celina discute com Lou-
renço e Rodrigo pensa 
em ir embora com Júlia.

Quinta-feira
Manuela comenta 

com Maria que preten-
de chamar Rodrigo para 
administrar o negócio. Vi-
tória convida Olívia para 
lanchar em sua casa, 
e Dora fica apreensiva. 
Laudelino revela a Iná 
que não poderá empres-
tar dinheiro para Maria e 
Manuela. Manuela leva 
Júlia para a casa da avó. 
Dora e Marcos conver-
sam sobre o encontro 
armado por Vitória. Jonas 
resolve entrar em uma 
academia, e Cris se sur-
preende. Nanda comenta 
com Celina que acredita 

que Lourenço não esteja 
tão empenhado quanto 
ela no projeto de ter um 
filho. Iná termina o namo-
ro com Laudelino.

Sexta-feira
Vitória conversa com 

Marcos sobre Dora e 
aumenta ainda mais sua 
desconfiança. Lourenço 
se desaponta quando o 
editor afirma que não lan-
çará o livro que ele escre-
veu. Laudelino tenta se 
reaproximar de Iná. Cris 
tenta falar com Jonas na 
academia, mas ele não 
dá lhe atenção. Rodrigo 
e Manuela conversam 
com uma psicóloga so-
bre Júlia. Dora fica tensa 
com os questionamentos 
de Vitória. Jonas faz as 
pazes com Cris e pensa 
em fazer uma proposta 
para que seu irmão, Lou-

renço, seja o doador da 
inseminação.

Sábado
Jonas manda Cléber 

levantar informações so-
bre Lourenço na facul-
dade em que trabalha. 
Nanda confessa a Ro-
drigo que não gostou de 
Lúcio. Dora se recusa a 
falar com Marcos sobre 
o envolvimento deles. 
Lorena fica admirada com 
a serenidade com que Iná 
fala sobre o relaciona-
mento com Laudelino. O 
reitor pressiona Lourenço 
para que ele altere a nota 
do filho de um dos acio-
nistas da universidade o 
mais rápido possível. Iná 
sugere que Manuela con-
vide Rodrigo para morar 
com elas. Jonas encontra 
Lourenço na saída da 
universidade.

Resumos dos capítulos das novelas

De 29/03 a 03/04 

São Paulo.

Sábado
Alexia/Josimara aceita 

a proposta de Zezinho e Er-
melinda de ir para São Paulo 
sem avisar ao Programa 
de Proteção. Petra ganha 
o papel que era de Alexia 
na novela, depois de fingir 
admiração pela irmã. Kyra 
diz a Alexia que a atriz está 
com medo de se apaixonar 
por Zezinho. Rafael ame-
aça demitir Renatinha ao 
vê-la descartando fotos de 
Kyra em seu escritório. Lúcia 
aconselha Renzo a não se 
envolver nos negócios de 
Dominique. A família de Téo 
conta ao rapaz sobre a pos-
sibilidade da cirurgia. Luna/
Fiona vai ao Empório Delícia. 
Juan anuncia a Mário que ele 
deixará a cadeira de rodas. 
Luna/Fiona pede para falar 
com Helena Santamarina

De 29/03 a 03/04
Segunda-feira
Magno tenta conven-

cer Ryan e Érica de que 
Lurdes pode estar viva. 
Belizário confronta Leila 
sobre a fuga de Penha. 
Sandro se desespera ao 
não conseguir ver Betina. 
Matias deixa a casa de 
Miranda. Natália janta 
com Durval, e Carol apoia 
a mãe. Magno acredita 
que o desaparecimento 
de Lurdes está ligado a 
sua busca por Domênico. 
Miriam confirma aos filhos 
de Lurdes que o DNA 
encontrado no casebre 
era dela. Sandro jura vin-

gança contra quem tirou 
a vida de Lurdes. Vitória 
afirma a Vera que a ama. 
Família e amigos de Lur-
des se reúnem para seu 
velório.

Terça-feira
No cativeiro, Thelma 

ameaça Lurdes. Vitória 
desconfia dos hemato-
mas no braço de Edilene. 
Sandro afirma a Faru-
la que descobrirá quem 
atentou contra Lurdes. 
Penha garante a Leila que 
Belizário pagará por tudo 
o que fez. Thelma conforta 
Camila. Érica teme que 
Álvaro faça algo contra 
Davi. Álvaro descobre o 
plano de Thelma contra 
Lurdes. Raul desconfia 
do comportamento de 
Sandro. Lídia sugere que 
Magno tenha um filho com 
Leila para salvar Brenda, 
e se propõe a cuidar da 

criança. Edilene confessa 
a Vitória que está sofren-
do violência doméstica. 
Davi é preso, e Érica pede 
ajuda a Vitória.

Quarta-feira
Verena teme ser reco-

nhecida como corrupta. 
Raul conversa firmemen-
te com Vitória e Sandro 
sobre seus novos planos 
de vida. A obra de Álvaro 
é embargada, e o empre-
sário exige que Belizário 
se vingue de Davi. Durval 
presenteia Natália. Mi-
riam alerta Davi, e Érica 
convence o namorado 
a deixar a cidade. Daisy 
revela a Sandro que des-
cobriu quem está envol-
vido no desaparecimento 
de Lurdes. Belizário atira 
contra Davi.

Quinta-feira
Davi é levado para o 

hospital, e Érica, Miguel 
e Vitória torcem por sua 
vida. Sandro descobre 
que Veiga e Belizário po-
dem estar ligados à su-
posta morte de Lurdes. 
Camila evolui na fisiote-
rapia. Belizário se assusta 
ao encontrar Penha em 
sua casa. Penha e Leila 
se vingam de Belizário. 
Durval tenta fazer com 
que Natália o convide 
para morar em sua casa. 
Verena confronta Álvaro 
sobre o atentado a Davi. 
Érica sente o cheiro de 
Lurdes em Thelma. San-
dro resgata o livro-caixa 
de Belizário e pensa em 
comprovar os crimes de 
Álvaro. Sandro decide 
denunciar Álvaro.

Sexta-feira
Sandro confessa seu 

crime na relojoaria e en-
trega o livro-caixa de Be-

lizário a Miriam. Verena 
decide romper seu rela-
cionamento com Álvaro. 
Miriam orienta Raul e Vi-
tória a esconderem San-
dro. Camila é indicada a 
um prêmio na Educação, 
e estranha o comporta-
mento de Thelma. Verena 
impõe condições a Lucas 
para continuar na casa de 
Álvaro. Leila pede ajuda 
a Lídia e Magno para 
cuidar de Brenda. Durval 
se muda para a casa de 
Natália. Dois meses se 
passam. Lucas abandona 
Álvaro. Sandro volta de 
seu esconderijo. Camila 
reconhece Veiga como 
seu atropelador.

Sábado
Thelma se desespera 

com a acusação de Ca-
mila e ajuda Veiga a fugir. 
Edilene avisa a Vitória 
que Robson descobriu 

seu paradeiro, e Raul se 
alarma. Érica conversa 
com Davi, que segue em 
coma. Álvaro pede que 
Penha aja contra Lucas e 
lhe consiga um passapor-
te falso. Vitória percebe 
que está sendo seguida. 
Nicete afirma a Betina que 
está bem na casa de Ve-
rena com Júnior. Thelma 
culpa Camila por tudo de 
ruim que aconteceu em 
sua vida. Carol incentiva 
Durval a se aproximar de 
Natália. Camila e Danilo 
não conseguem rastrear 
o carro de Veiga. Camila 
lembra de Veiga. Durval e 
Natália se beijam. Danilo 
questiona Thelma sobre 
a doação feita a Paula e 
Eudésio. 

Produção : TV Globo

De 29/03 a 03/04
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