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Consoante
nasal que
se liga a
"b" e "p"

Síndrome
que causa 
cor amarela-
da na pele
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aliança

com Deus
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de uso 

analgésico

Átomo
eletrica-
mente 

carregado
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em ONG

Prova (?),
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operação 
matemática
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Ser, em
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precedeu 
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(sigla)
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francês de
pasta mole

Invólucro
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casou por
vontade
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(?)
Venâncio,
modelo e
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"Better (?)",
sucesso do
Pearl Jam

Cuidou da
saúde de
(alguém)

Reparo
feito em
oficinas 

mecânicas

Monogra-
ma de

"Nélson"

Cerveja de
alta fer-

mentação 

Agatha
Christie: a
Dama do

Crime
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que possui
contração
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A "identi-
dade" de
um com-
putador

Letra que
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Fabricante
de proces-

sadores
(Inform.)
Parque
das (?),

atração de
Canela
(RS)

Aflições
Antero de
Quental,

poeta

Time do 
DF (fut.)

Divisão do
baralho

Substância
de ceras 

depilatórias

Andre (?),
ex-tenista
dos EUA

(?) Muller, sexóloga 

Sal, em
inglês

Navio de 
cabotagem

Período econômico 
da fase Pré-Colonial,
no séc. XVI (Hist. BR)

(?) está: eis aqui

Crime de
ódio contra
mulheres

Ferramenta para
publica-
ções no

Instagram

Condição ruim de
trânsito (bras.)

Desviar a atenção de

Satélite
(abrev.)

Raça de
boi zebu
O talento
natural

2/en. 3/ale — dac — íon — man. 4/brie — coca — être — salt. 5/intel. 11/esquelético.

Jogo dos Sete Erros: 1-pegada na parede à esquerda; 2-tomada na parede; 3-mão esquerda; 
4-nariz do homem; 5-chapéu do homem. 6- pé esquerdo; 7-braço esquerdo do homem.

Capítulo 48 - Segunda-feira
Carlos confessa a Marcelo que acredita estar se 
apaixonando por Mabel. Shirley briga com João 
por esconder as cartas de Carlos e Afonso de 
Inês. Genu se preocupa com o envolvimento po-
lítico de Virgulino. Julinho se frustra com as re-
gras de seu namoro com Lili. Karine incentiva 
Soraia a não desistir de Julinho. Clotilde desaba-
fa com Lola sobre Almeida. Marion alerta Alaor so-
bre a presença da polícia no cabaré. Marion beija 
Alfredo para impedir a prisão do rapaz. 

Capítulo 49 - Terça-feira
Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio. 
Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem 
medo de ouvir fantasmas à noite. Julinho namo-
ra Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. 
Zeca se surpreende com o estado da igreja que 
deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu 
período de repouso. Júlio se assusta com seu es-
tado de saúde.
 
Capítulo 50 - Quarta-feira
Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. 
Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer 
Júlio. Alfredo fala com Lúcio sobre seu sentimen-
to por Marion. Adelaide joga cartas com homens 
no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que 
Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida 
ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o reca-
do de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês fla-
gra Shirley mexendo em seus pertences. Marion 
seduz Alfredo. 

Capítulo 51 - Quinta-feira
Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despis-
tam Inês. Carlos comenta com Afonso sua descon-
fiança de que Mabel lhe esconde algo. Com a aju-
da de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. Lili briga 
com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio pas-
sa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola 
vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e descon-
fia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. 
Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.

Capítulo 52 - Sexta-feira
Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. 
Emília e Higino se surpreendem com o compor-
tamento de Adelaide. Inês decide escrever para 
Afonso e Shirley discute com João. Adelaide sen-
te falta de Justina. Carlos comenta com Marcelo 
sua desconfiança com Mabel. Josias questiona se 
Mabel sente vergonha de seu pai. Padre Venâncio 
repreende o ataque de ciúmes de Olga com Zeca. 
Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio. Emília 
fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de 
Carlos para Inês. Júlio passa mal.
 
Capítulo 53 - Sábado
Higino acode Júlio e Emília chama uma am-
bulância. Lola tem um mau pressentimen-
to e tenta falar com Emília. Alfredo garante a 
Lola que encontrará Júlio. Soraia admira uma 
foto de Julinho. Clotilde avisa a Alfredo sobre 
Júlio e o menino se sente culpado pelo estado 

do pai. Durvalina dá apoio a Alfredo. Inês afir-
ma que João nunca será seu pai. O médico avi-
sa que Alfredo precisará doar sangue para Júlio. 

 
Capítulo 103 - Segunda-feira
Alberto tenta se justificar para Vera. Vera desabafa 
com Vicente. Nana revela a Isadora/Marcela Klein 
que está gostando de Mário, para desespero de 
Diogo, que ouve tudo. William avisa a Gisele que 
colocou seu quarto para alugar. Marcos sugere a 
Vera um jantar a quatro. Nana confessa a Mário 
que gosta dele.

Capítulo 104 - Terça-feira
Mário deixa Nana abalada ao afirmar que está 
com Silvana e não pode magoá-la. Alberto nega 
gostar de Paloma, quando Vera insinua que o em-
presário está apaixonado pela costureira. Fábio 
se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avi-
sa que sabe que o editor foi assassinado.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter 
sido assassinado por um funcionário da Editora. 
Diogo ameaça processar Fábio. Jeff e Evelyn que 
Felipe lhe mandava e-mails sobre como os ami-
gos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela 
e Alberto fiquem juntos.

Capítulo 106 - Quinta-feira
Vera reclama por Alberto não querer assumir o 
namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com 
Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele 
não querer ser visto com ela. Vera recebe flores 
de Alberto. Vera diz a Eugênia que precisa viver o 
luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, 
que o surpreende ao afirmar que ele ama Paloma.

Capítulo 107 - Sexta-feira
Vera confessa a Alberto que percebeu ter usado 
o empresário para esquecer o ex-marido. Mário 
mostra a Alberto seu novo livro de poemas. Na te-
rapia, Nana insinua que não quer mais ficar com 
Diogo. Lulu se oferece para ajudar Waguinho a 
voltar para a escola. Alberto passa mal e não per-
cebe que Diogo pega sua bengala, deixando o 
empresário cair propositalmente.

Capítulo 108 - Sábado
Diogo sai do banheiro e deixa Alberto caído no 
chão. Batista encontra Alberto no banheiro. Nana 
expulsa Diogo e Mário do hospital. Vera comenta 
com Paloma que se sente culpada por Alberto estar 
no hospital. Alberto reconhece Paloma. Vera afirma 
a Marcos que Alberto está apaixonado por Paloma.

Capítulo 01 - Segunda-feira
Vitória faz uma entrevista de trabalho com 
Lurdes. Lurdes lembra de quando Jandir 

vendeu Domênico para Kátia, o que a fez se-
guir para o Rio de Janeiro com Érica, Magno e 
Ryan. Lurdes ajuda Thelma, que descobre que 
tem um aneurisma cerebral. Thelma revela a 
Lurdes que é viúva e se preocupa com seu fi-
lho, caso não sobreviva à cirurgia. Sinésio ame-
aça Thelma, e Danilo defende a mãe. Camila se 
forma e homenageia Lurdes. Para salvar uma 
mulher, Magno se envolve em um acidente com 
Genilson.

Capítulo 02 - Terça-feira
Lurdes apoia Magno. Raul e Estela ficam juntos 
durante o voo. Raul anuncia a Lídia que Álvaro 
apresentará a nova namorada. Lídia pede que 
Érica a acompanhe na viagem com o marido. 
Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advo-
gada se incomoda. Sinésio chantageia Thelma. 
Paulo decide se separar de Vitória. Lurdes tem 
uma surpresa e acredita que conseguirá encon-
trar Domênico. 

Capítulo 03 - Quarta-feira
Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por 
Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode aju-
dar a encontrar Domênico. Lídia volta para o Rio 
de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes re-
preende Magno por ter se aproximado de Dona 
Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a 
Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.

Capítulo 04 - Quinta-feira
Clóvis revela o paradeiro de Kátia para Lurdes. 
Érica e Verena se acidentam durante a viagem 
com Raul e Álvaro. Os alunos brigam, e Camila 
tenta conter a algazarra. Traficantes cobram as 
dívidas de Genilson de Betina, e Magno se pre-
ocupa. Amanda termina o namoro com Danilo. 
Magno leva Betina para passar a noite na casa 
de Lurdes, que reprova o filho. Silvânia fala com 
Vitória sobre Tiago. Lurdes encontra Kátia, que a 
ameaça.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Kátia diz a Lurdes que Domênico está mor-
to. Magno e os irmãos consolam Lurdes. Vitória 
conhece Tiago e se emociona. Lurdes acredi-
ta que Domênico está vivo, e Magno se preocu-
pa. Thelma aconselha Lurdes a seguir procuran-
do Domênico. Sinésio sofre um acidente. Érica e 
Raul saem juntos. Raul pede o divórcio, e Lídia 
tem uma crise. Betina beija Magno. Magno con-
fessa a Lurdes sua paixão por Betina.

Capítulo 06 - Sábado
Lurdes aconselha Magno a se afastar de Betina. 
Leila tem uma parada cardíaca, e Brenda sofre. 
Lídia confronta Érica, e Lurdes se revolta contra 
a mulherÉrica conversa com Raul, que se sen-
te ainda mais apaixonado. Lídia persegue Raul. 
Estela surpreende Raul, que se incomoda com 
a visita da comandante. Vitória e Tiago se en-
tendem. Míriam interroga Magno e desconfia de 
suas respostas. Vitória acerta a contratação de 
Lurdes. Vitória leva Tiago para casa. Kátia se pre-
ocupa com Sandro. Vitória descobre que está 
grávida.

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

POR QUE LUTAMOS?: UM 
LIVRO SOBRE AMOR E 
LIBERDADE, de Manuela 
D’Ávila, (Editora Planeta), Um 
livro sobre feminismo. Através 
do olhar amoroso, da acolhida 
generosa, do entendimento de 
que este é um assunto de todas, 
todos, todos nós. Não pretende 
ser uma bíblia do feminismo, 
mas sim, uma conversa, um 
abraço, um ponto de apoio, um 
boas-vindas pra quem acaba de 
chegar, um “que bom que você 
está aqui” pra quem já anda 
cansada de lutar. Escrito em 
tom de conversa, traz referên-
cias, sugere reflexões, desfaz o 
medo. Sin perder la ternura.

Startup torna acessível 
inteligência artificial capaz 

de aumentar 30% das 
vendas no e-commerce

Desde 2016 no mercado, a 
GoBots (www.gobots.com.br) 
auto matiza os processos de ven-
das online. Jovem e inovadora, a 
startup conta com mais de 100 
clientes e oferece diversas solu-
ções para melhorar a experiência 
de compra, além de ajudar os lo-
jistas a venderem cada vez mais.

Por meio de inteligência arti-
ficial, a empresa torna acessível 

uma tecnologia muito avança-
da, o que promete revolucio-
nar, cada vez mais, o comér-
cio eletrônico. Com um “Robô 
Vendedor”, a startup possibilita 
que os e-commerces e market-
places atendam os clientes de 
forma rápida e totalmente auto-
mática - o que pode ajudar a au-
mentar a conversão de vendas 
online em até 30%.

A meta da empresa é fazer 
com que o lojista tenha o me-
nor trabalho possível, já que 
ela mesma fica responsável pela 
manutenção e treinamento da 

inteligência artificial. “A nossa 
ideia é dar mais liberdade para 
o lojista administrar outras 
áreas, enquanto nosso ‘Robô 
Vendedor’ cuida do cliente de 
forma automática e personali-
zada”, explica Victor Hochgreb 
de Freitas, CEO da GoBots.

A startup já realizou mais 
de 50 milhões de interações, 
responsáveis pela economia de 
mais de 200 mil horas de tra-
balho dos lojistas. Além disso, a 
plataforma já realizou mais de 
R$ 25 milhões em vendas para 
os lojistas.

LBV promove campanha de Natal para 
entregar mais de 40 mil cestas este ano

A Legião da Boa Vontade 
promove, anualmente, a sua 
tra dicional campanha Natal 
Per manente da LBV! A iniciati-
va visa angariar alimentos para 
compor as cestas que serão en-
tregues a milhares de famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social nas cinco regiões brasilei-
ras, neste Natal. 

Famílias como a da dona 
Eunice Barbosa dos Santos (60 
anos), já foram beneficiadas e 
aguardam novamente as doa-
ções da campanha. Natural de 
Salvador/BA, dona Eunice mora 
na comunidade do Moinho, re-
gião central de São Paulo/SP e 
fala dos desafios vividos pela fa-
mília: “O dia mais difícil da mi-
nha vida foi um dia de Natal. Eu 
não tinha comida para dar para 
eles [netos]. (...) Abri a geladeira 
e só tinha água, não tinha mais 
nada... (...) Tenho seis bocas para 
alimentar, além da minha. E eu 
falava para os meus netos que 
se não der para comer meio-dia, 
come de noite, não é? Se não con-
seguir comer à noite, aí no dia 
seguinte come”. E é com a renda 
de pouco mais de 600 reais que 
recebe de aposentadoria, que 
dona Eunice se mantém e sus-
tenta a casa e os netos.

Neste ano, a meta da LBV 
é entregar mais de 40 mil ces-
tas, e, assim garantir o alimen-
to na mesa dessas famílias, pro-
porcionando a elas um Natal 
digno, sem fome e feliz. Por 
isso, a Solidariedade é o maior 
presente que elas podem rece-
ber, pois, em cada cesta, além 
do indispensável alimento para 

o sustento dessas famílias, há 
sorriso, amor e esperança, para 
que elas se sintam fortalecidas e 
possam lutar pelos seus direitos. 

Quer saber como ajudar? 
Acesse agora www.lbv.org e doe 

quantas cestas puder! Siga, cur-
ta e compartilhe as ações da 
LBV nas redes sociais no ende-
reço: LBVBrasil no Facebook, 
no Instagram e no YouTube. 
Informações (11) 3225-5501.

Foto: Divulgação

LBV promove ação solidária para arrecadar alimentos e 
presentear famílias carentes neste final de ano


