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Jogo dos Sete Erros: 1-nariz do canguru; 2-pata do canguru; 3-boca do canguru; 4-orelha do 
canguru; 5-pata do filhote; 6-perna do canguru; 7-nuvem à direita.

jogo dos sete erros

Capítulo 79 - Segunda-feira
Anna e Joaquim se beijam. Olinto distrai Nívea. Joaquim pro-
cura Quinzinho disfarçado como um frei. Amália tem uma lem-
brança e comemora com Peter. Dom Pedro sente ciúmes de 
Bonifácio e Leopoldina. Anna ajuda Olinto a enganar Thomas. 
Cecília se assusta ao saber que Sebastião negociou seu ca-
samento com Orozimbo. Hugo flagra Elvira com Quinzinho.

Capítulo 80 - Terça-feira
Elvira implora que Hugo não conte que ela está viva. Anna finge 
se irritar com Thomas. Joaquim informa a Olinto quando irá fu-
gir com Anna e Vitória. Dom Pedro conta a Domitila da gravidez 
de Leopoldina. Matias revela a Cecília que é seu irmão. Joaquim 
avisa a Quinzinho sobre a fuga e o menino chama por Elvira.
 

Capítulo 81 - Quarta-feira
Joaquim se emociona ao ouvir a voz de Quinzinho. Cecília 
gosta de saber que é irmã de Matias. Leopoldina e Bonifácio 
procuram Anna e Joaquim. Hugo foge de Germana. Joaquim 
pega Quinzinho na taberna. Dom Pedro se aproxima de 
Isaura. Olinto, Piatã e Jacira vão ao encontro de Vitória. Miss 
Liu prende Piatã e Jacira a enfrenta.

Capítulo 82 - Quinta-feira
Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se desespera. Thomas percebe a 
aflição de Anna e Leopoldina tenta afastá-la dele. Sebastião des-
cobre que Cecília é Rosa Branca. Cecília e Libério são flagrados 
por Sebastião. Joaquim e Quinzinho se encontram com Anna. 
Jacira entrega Vitória para Anna. Elvira vê Joaquim e Quinzinho e 
tenta ir atrás deles. Thomas cerca Anna, Joaquim e as crianças.

Capítulo 83 - Sexta-feira
Anna, Joaquim e as crianças fogem em um balão, e Thomas 
fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira deixam a cidade. Hugo con-
sola Elvira. Sebastião prende Cecília em seu quarto. Diara 
anuncia sua gravidez e Wolfgang desconfia. Schultz chega 
ao Brasil com Greta, irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as 
crianças encontram a aldeia dos Tucarés.
 
Capítulo 84 - Sábado
Anna revela a Joaquim que descobriu por que Thomas quis se 
casar com ela. Liu se encontra com Fred. Domitila descobre 
quem é Isaura. Matias ajuda Cecília e Libério a se corresponde-
rem. Domitila intima Dom Pedro a comparecer a um sarau que 
fará em sua homenagem. Piatã e Jacira se beijam. Thomas 
descobre a localização da aldeia Tucaré. Wolfgang reencontra 
Greta e Schultz. Anna conta a Joaquim que Vitória é sua filha.
 

Capítulo 79 - Segunda-feira
Florisval aprova a atuação de sua falsa mãe junto a Maristela. 
Leila tenta consolar Jonatas. Jamaica se insinua para Lu. 
Germano abraça Carolina, que chora por Arthur. Dorinha avi-
sa a Zé Pedro que planeja unir Carolina e Germano. Rafael 
assume para Charles que está apaixonado, mas não diz por 
quem. Lili visita Rafael. Cassandra flagra Lili e Rafael juntos.
 
Capítulo 80 - Terça-feira
Cassandra comenta com Adele e Débora que desconfia da rela-
ção de Lili e Rafael. Rafael e Lili se beijam, e o fotógrafo confessa 
que está apaixonado por ela. Germano procura Rafael. Florisval 
pede à atriz que fique mais tempo em sua casa. Jamaica bei-
ja Lu. Dino descobre que Eliza está participando do concurso e 
avisa a Peçanha que vai confiscar o dinheiro da enteada.

Capítulo 81 - Quarta-feira
Eliza deduz que Jonatas e Leila estejam juntos e decide es-
quecer o rapaz. Leila beija Jonatas. Florisval pede dinheiro a 
Carolina para comprar remédios para sua mãe. Lu e Jamaica 
ficam juntos, e Max comemora. Lili acompanha Fabinho até a 
Bastille. Germano pergunta à ex-mulher se ela esteve na casa 
de Rafael.

Capítulo 82 - Quinta-feira
Germano elogia a apresentação de Fabinho e diz que está or-
gulhoso do filho. Rafael confessa a Germano que está apai-
xonado por Lili e avisa que não desistirá dela. Rafael e Lili se 
beijam. Carolina oferece a Leila uma vaga na produção de 

conteúdo da revista. Arthur e Eliza se aproximam ainda mais. 
Ele dá um novo pôster a ela, e há um clima entre os dois.

Capítulo 83 - Sexta-feira
Cida nota a aproximação entre Arthur e Eliza e alerta o patrão 
para não magoar a modelo. Maurice afirma a Arthur que ele 
está apaixonado por Eliza. Eliza tem um pesadelo com Dino. 
Carolina fica indignada quando Arthur troca seu nome pelo de 
Eliza. Fabinho conta a Germano que viu Lili beijando Rafael.

Capítulo 84 - Sábado
Carolina exige que Arthur escolha entre ela e Eliza. Gilda ob-
serva Dino e Peçanha conversando e desconfia. Carolina 
pede aos funcionários que criem um editorial desafiador para 
o concurso, afirmando que precisa eliminar uma candidata. 
Germano pergunta a Lili se ela e Rafael estão tendo um caso.

Capítulo 85 - Segunda-feira
Antenor mostra para Daniel a foto de Patrícia e Alexandre se 
beijando na faculdade. Beatriz ouve Antenor dizer que não 
consegue esquecer Patrícia. Íris afirma a Alice que chantage-
ará Tereza Cristina, e Álvaro ouve. Chiara liga para Juan e diz 
que está a caminho de sua casa. Tereza Cristina deduz que 
Griselda financiou o restaurante de Renê.

Capítulo 86 - Terça-feira
Tereza Cristina entra em contato com um detetive particular. 
Fred chega ao restaurante de Renê e lembra da proposta de 
Tereza Cristina. Antenor liga para Patrícia. Fred avisa a Tereza 
Cristina que já providenciou a sabotagem do restaurante de 
Renê. Renê Junior vê Pereirinha na cama da mãe e desmaia. 
Crô chama Renê para socorrer o filho,  Griselda e Antenor 
pensam em acompanhá-lo à casa de Tereza Cristina.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Tereza Cristina expulsa Pereirinha de seu quarto. Griselda 
reconhece Pereirinha na descrição feita por Renê Junior. 
Tereza Cristina pede para o detetive descobrir quem é o ver-
dadeiro investidor do restaurante de Renê. Griselda tende a 
acreditar nos sentimentos de Teodora por Quinzinho. Fiscais 
da Vigilância Sanitária chegam ao restaurante de Renê.

Capítulo 88 - Quinta-feira
Severino fica indignado ao encontrar comida vencida no fre-
ezer do restaurante. Daniel aconselha Rafael a pedir um em-
prego a Juan. Renê convida seus filhos para um jantar na 
casa de Griselda. Barinski desconfia  que Pereirinha tenha 
roubado suas miniaturas. Chiara evita falar sobre sua doen-
ça para Fábio. Renê Junior se surpreende ao saber que o pai 
está namorando Griselda. Guaracy ouve Fred comentar so-
bre a reabertura do Le Velmont. Griselda afirma que Renê 
terá que descobrir qual de seus funcionários o traiu.

Capítulo 89 - Sexta-feira
Griselda acredita que Renê deva punir o responsável pela 
sabotagem ao Brasileiríssimo. Griselda convida Renê e o fi-
lho para morarem em sua casa. Tereza Cristina desconfia 
que o filho se mudará para a casa de Griselda e manda Crô 
investigar. Zambeze conversa com Luana sobre as visões 
que ela teve de Íris.

Capítulo 90 - Sábado
Álvaro avisa a Íris que, se ela não libertar Tereza Cristina de 
seu castigo, ele mesmo o fará. Amália entra em seu carro, e 
Ferdinand a segue. Renê avisa à equipe que, caso o culpado 
pela sabotagem não se entregue voluntariamente, acabará pre-
so. Tereza Cristina sente-se ansiosa, e Crô a observa. Ao en-
contrar a cobra em seu carro, Amália sofre um grave acidente.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.

Fotos: Divulgação

STOP ANSIEDADE de 
Aman da Dreher, (Editora Luz 
da Serra). O guia definitivo 
para você sair do ciclo da ansie-
dade emocional. Você quer sa-
ber qual o melhor caminho para 
controlar a sua ansiedade? Não 
aguenta mais explodir por qual-
quer motivo, falar sem pensar e 
depois se arrepender? Ou, você 
está no extremo oposto, comple-
tamente paralisado? Até sabe 
que precisa agir e mudar, mas 
simplesmente não consegue 
fazer o que precisa ser feito? 
Saiba que este livro é o seu ver-
dadeiro MAPA do Caminho da 
Serenidade. Descubra o método 
CLARA e supere definitivamen-
te a ansiedade emocional!

Saque emergencial do FGTS 2020 estará 
disponível a partir do dia 29 de junho
A partir do dia 29 de junho, 

todo trabalhador que tem saldo 
em contas ativas e inativas do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), poderá re-
ceber o valor de R$ 1,045, na 
Poupança Social Digital. De 
acordo com a Caixa Econômica 
Federal,  a disponibilidade para 
saque será a partir do dia 25 de 
julho de 2020, o calendário foi 

baseado no mês de aniversário. 
Com o dinheiro será possível 
pagar boletos e contas, ou utili-
zar o cartão de débito virtual e 
QR code para fazer compras em 
supermercados, padarias, far-
mácias e outros estabelecimen-
tos, tudo por meio do aplicativo 
CAIXA Tem.

Veja abaixo no calendário, 
a data em que o valor estará 

disponível para transferência 
para contas em qualquer banco, 
sem custos, ou para realizar o 
saque em espécie nos terminais 
de autoatendimento da CAIXA 
e casas lotéricas. Para saber o 
valor e a data em que o recur-
so será creditado, basta acessar 
o site www.fgts.caixa.gov.br ou 
ligar para a central de atendi-
mento Caixa 111.

Calendário do saque emergencial do FGTS 2020
Mês de nascimento Crédito em Poupança Social Digital Disponível para saque

Janeiro 29/06/2020 25/07/2020
Fevereiro 06/07/2020 08/08/2020
Março 13/07/2020 22/08/2020
Abril 20/07/2020 05/09/2020
Maio 27/07/2020 19/09/2020
Junho 03/08/2020 03/10/2020
Julho 10/08/2020 17/10/2020
Agosto 24/08/2020 17/10/2020
Setembro 31/08/2020 31/10/2020
Outubro 08/09/2020 31/10/2020
Novembro 14/09/2020 14/11/2020
Dezembro 21/09/2020 14/11/2020


