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OBDI
GLADIADOR

BASTÕESARCO
ASIASALTAR

ESMEECO
ESTRELAGUIA

PAUSLEAOC
OGANDANTE

LIBRAEDOLAR
DUNIALATIO

ESAZROSE
ANTENADASM

TANTAOSTA
ENTPROCON

ASTECASART
ERADORADIO

Lutador 
de arenas
na Roma

Antiga

Agentes da
destruição
da camada
de ozônio

Aveia, 
em inglês

Os
números
como o pi

(Mat.)
Peças do 
reveza-

mento, no
atletismo

Três dos
símbolos
da mo-
narquia

Continente
onde se
localiza

Cingapura

Esporte
muito

popular na
Austrália

Sucesso
de Sandy 
e Junior

Cláudia
Ohana, 

atriz
carioca

Símbolo
natalino
visto no
presépio

(?) T,
estilista e
modelo
mineira

Preços (?),
conse-

quência da
inflação

Só um 
(?): um

momento

Cavaleiro
(?), perso-

nagem
lendário

"(?) seja
louvado!",
saudação
islâmica

"Uni 
(?) Tê",
canção
infantil

Portal de
templos

japoneses

Órgão de
defesa do 
consumi-
dor (sigla)

(?)
nouveau,

estilo
decorativo

Civilização que 
habitou o México

Período em que se
destacou Mário Lago

Atentas 
(p. ext.)

Naipe do
zap, no
truco

Duas das
moedas

cotadas no
mercado
financeiro

Óleo (?), combustível
de caminhões

(?)-delta, aeronave
usada no voo livre

Graduado que recebe 
ajuda de custo mensal
para fazer pesquisa

Fruta-de-conde

Enfeite de
cabelos

Objeto do 
testamento

Pular
Período 
do ciclo

menstrual

Tapira
(Zool.)

Tecla de
micros

Axl (?),
roqueiro

Parte
posterior

Irmão 
da mãe

O ângulo
com 180o

Basta
(interj.)

Pronome
indefinido

Rododen-
dro (Bot.)
Almofada,
em inglês

Entrada
(abrev.)

Em tão
grande

quantida-
de (fem.)

3/art — oat — pad. 4/rose. 5/enter. 6/a lenda — azálea.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem; 2-garrafa de molho; 3-dedo do homem; 4-ponta da salsicha; 5-nariz do 
homem; 6-garganta do homem; 7-mão esquerda.

jogo dos sete erros

Capítulo 01 - Segunda-feira
Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do 
avião de caça, pilotado por Cassiano, Ciro, Rodrigo e Amadeu. 
Cassiano, Ester e Alberto se encontram e relembram o tempo 
em que eram crianças. Alberto lembra de sua paixão por Ester. 
Alberto diz a Dionísio que aceita ser presidente do Grupo 
Albuquerque. Dionísio se sente orgulhoso ao dar ao neto o 
anel que era de sua esposa e uma medalha que recebeu na 
época da Segunda Guerra Mundial. Alberto dá o anel de sua 
avó para Ester.

Capítulo 02 - Terça-feira
Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó 
para Ester. Alberto é surpreendido com a greve dos salineiros. 
Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele 
encomendou com Dionísio. Alberto pede a Cassiano que leve 
os diamantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salinei-
ros. Ester não gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer 
a entrega dos diamantes. Alberto troca os diamantes por sal.

Capítulo 03 - Quarta-feira
Alberto disfarça os cristais de diamante entre os de sal. 
Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa 
pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado so-
mente para Dom Rafael. Alberto chama Ester para visitar a ve-
lha mina do Grupo Albuquerque. Dom Rafael recebe a valise 
de Cassiano e avisa que só poderá liberá-lo para o Brasil após 
conferir os diamantes.

Capítulo 04 - Quinta-feira
Cassiano parte para a propriedade de Dom Rafael. Juliano avi-
sa a Quirino que Doralice está interessada nele. Alberto pre-
senteia Ester com duas passagens aéreas para a lua de mel 
dela e de Cassiano no Caribe. Ester pede a Samuel que faça 
o anel de noivado dela e de Cassiano. Dom Rafael descobre 
que os diamantes foram misturados a cristais de sal e resolve 
manter Cassiano refém. Cassiano é preso.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Cassiano se desespera quando Duque lhe diz que está em um 
presídio de segurança máxima. Ester tenta falar com Cassiano, 
mas não consegue. Ester mente para Olívia, diz que Cassiano 
ligou e está bem. Cristal demonstra interesse por Cassiano. 
Dom Rafael mente para Cristal, dizendo que Cassiano é um 
marginal e está preso na delegacia. Dom Rafael convoca 
Duque para forjar a morte de Cassiano.

Capítulo 06 - Sábado
Dom Rafael orienta Duque. Alberto engana Dionísio e diz ao 
avô que os diamantes foram entregues a Dom Rafael. Chico 
confronta Alberto e afirma que não acredita nele. Donato des-
cobre que Hélio saiu de carro sem sua permissão e vai atrás do 
filho. Donato humilha Hélio. Ester fica tensa com a demora de 
Cassiano. Alberto chega no lugar de Cassiano e assusta Ester.

Capítulo 133 - Segunda-feira
O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e 
todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano 
e Lili juntos. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar 
aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com 
Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia 
fotografa o beijo de Germano e Lili.

Capítulo 134 - Terça-feira
Lu e Max contêm Rafael, que se irrita ao ver Germano beijando 
Lili. Débora avisa a Cassandra que o resultado da análise da 
comida feita por Sofia sairá em alguns dias. Arthur afirma que 
Jojô ficará no Brasil. Já no Uruguai, Carolina incentiva Rafael 
a tirar fotos com Eliza, insinuando um clima amoroso entre os 
dois, para deixar Arthur e Germano com ciúmes. Arthur vê as 
fotos de Eliza e Rafael juntos.

Capítulo 135 - Quarta-feira
Arthur segue o conselho de Jojô e liga para Eliza. Sofia aprovei-
ta o aniversário de casamento de Germano e Lili para colocar 
seu plano de roubo em ação. Lorena registra Lili e Germano 
no restaurante e divulga a foto do casal em seu site, deixando 
Rafael furioso. Jojô incentiva Arthur a ir para o Uruguai. Sofia e 
Jacaré conseguem arrombar o cofre.

Capítulo 136 - Quinta-feira
Sofia avisa a Jacaré que não irá embora antes de se livrar de 
Eliza. Ela pede ao namorado que venda as joias roubadas do 
cofre e providencie seus passaportes falsos. Arthur se revol-
ta ao entrar no quarto de hotel de Eliza e vê-la dormindo ao 
lado de Rafael.

Capítulo 137 - Sexta-feira
Leila decide não publicar as fotos de Eliza e Rafael enviadas 
por Carolina. Arthur não acredita em Eliza quando a namo-
rada lhe garante que não aconteceu nada entre ela e Rafael. 
Germano manda Zé Pedro contatar Lorena para remover as fo-
tos de Eliza do site e convencê-la a revelar quem lhe enviou o 
material. Aparecida comenta com Arthur que não acredita que 
Eliza o tenha traído. Germano agride Rafael, e Eliza aparta a 
briga entre os dois. Germano vai atrás de Carolina.

Capítulo 138 - Sábado
Germano acusa Carolina de ter enviado as fotos para Lorena, e 
a jornalista se defende, culpando Leila. Rafael garante a Leila e 
Jonatas que não aconteceu nada entre ele e Eliza, mas não reve-
la que foi Carolina quem divulgou as fotos. Jojô culpa Eliza pelo 
sofrimento de Arthur. Eliza aceita o convite de Sofia para jantar.

Capítulo 139 - Segunda-feira
Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou as conversas 
que os dois tiveram na sauna. Pedro Jorge se revolta contra 
Celina. Chiara decide se operar por causa de Fábio. Wallace bei-
ja Dagmar. Paulo tenta convencer Esther a processar Danielle. 
Danielle busca Pedro Jorge na casa de Celina. Tereza Cristina 
questiona se Pereirinha seria capaz de matar por dinheiro.

Capítulo 140 - Terça-feira
Pereirinha acorda seus serviços com Tereza Cristina. Griselda 
surpreende Antenor e Patrícia na cozinha. Enzo não gos-
ta quando Danielle o dispensa por causa de Pedro Jorge. 
Guaracy flagra Jackelaine e Alberto se beijando na cozinha. 
Renê deixa Vanessa em casa. Crô vai à casa de Solange e 
encontra Baltazar. Pedro Jorge pergunta por Vitória para 
Danielle. Griselda procura o delegado Paredes.

Capítulo 141 - Quarta-feira
Griselda conta para o delegado Paredes tudo o que Ferdinand 
fez contra sua família a mando de Tereza Cristina. Esther im-
pede Pedro Jorge de se aproximar de Vitória. Solange fica 
radiante ao ser fotografada pelo jornal Diário de Notícias. 
Baltazar reclama do desprezo de Crô. Wallace se emociona 
com o carinho de seus fãs. Amália e Rafael voltam de via-
gem. Celina e Beatriz seguem Esther para que Pedro Jorge 
conheça a irmã.

Capítulo 142 - Quinta-feira
Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a 
Fio Carioca. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro Jorge 
conhecer Vitória. Enzo é chamado para fazer uma campanha 
como modelo. Pereirinha revela que a única mulher de quem 
gostou foi Griselda. Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o 
sucesso do concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé fren-
te a frente com a mulher que participou do atentado contra sua 
vida.

Capítulo 143 - Sexta-feira
A mulher confessa que foi Ferdinand quem a mandou sedu-
zir Quinzé. Crô vê a ligação de Ferdinand no celular de Tereza 
Cristina. Paulo sente ciúmes de Guaracy e confessa a Esther 
que ainda a ama. Baltazar estranha quando Crô o chama pelo 
nome. Danielle fala para Enzo que não conseguirá pagar to-
das as suas dívidas e ele aceita posar para a campanha para 
ajudá-la. Tereza Cristina ameaça matar Renê se ele tirar seus 
filhos de sua casa.

Capítulo 144 - Sábado
Renê luta com Tereza Cristina e acaba se ferindo. Griselda so-
corre Renê. Crô dispensa o convite de Celeste para jantar, e 
Baltazar o critica. Álvaro orienta Tereza Cristina a se afastar de 
sua casa por uns tempos. Fábio fica arrasado ao saber da do-
ença de sua mãe. Tereza Cristina descobre que Renê está na 
casa de Griselda. Íris e Alice conseguem esvaziar o cofre da 
vilã. Álvaro leva Tereza Cristina para a pousada. Teodora deci-
de viajar novamente. Beatriz, Celina, Glória e Esther seguem 
para a audiência contra Danielle.

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

Congresso on-line “Genética não é Destino”
Estão abertas as inscrições 

para o congresso gratuito e on
line “Genética Não é Destino”, 
que será realizado nos dias: 29, 
das 13 às 18 horas; e dia 30, das 
9 às 18 horas. O evento, orga
nizado por Alex Duarte, cria
dor do projeto, Cromossomo 21, 
terá como objetivo empoderar 
pessoas com todos os tipos de 
deficiência e/ou condição gené
tica, além de eliminar crenças 
de impedimento e derrubar mi
tos e preconceitos em relação ao 
determinismo biológico. Tudo 
isso gratuitamente, com inte
ração em tempo real, de forma 
inovadora e descontraída. Para 
se inscrever, basta acessar o site 
http://www.geneticanaoedesti
no.org/ e preencher a ficha de 
inscrição.

A iniciativa vai reunir mais 
de 30 especialistas nas áreas da 
Ciência, Saúde, Comportamento 
Humano, Empreendedorismo 
So cial e Educação, que em suas 
práticas e pesquisas buscam 
abrir caminhos e construir es
tratégias inclusivas, instigando 
mudanças em nosso comporta
mento frente ao determinismo 
genético. Entre os nomes con
firmados estão: dr. Fernando 
Gomes, dr. Zan Mustacchi e 
Tânia Zambon, além de espe
cialistas da inclusão como: Ana 
Cláudia Brandão, dra. Carla 
Pinto e Carina Streda. Haverá 
ainda palestras com pessoas 
com deficiência como: a atriz 
Juliana Caldas, Marcos Petry, 

Tathi Piancastelli e ainda a par
ticipação especial do escritor 
Fabrício Carpinejar e do ator 
Giovani Venturini.

No último dia 10 de agos
to, foi lançado o clipe da música 
“Destino”, que é tema do con
gresso. O vídeo da música, que 
é cantada por Babi Xavier e Alê 
Fontoura, veio acompanhado de 
um clipe que terá participações 

de muitos famosos, cada um 
na sua casa devido à pande
mia do novo coronavírus. En
tre os participantes do vídeo 
estão: Alessandra Maestrini, 
a Bozena de “Toma Lá Dá 
Cá”, Helga Nemetick, que fez 
muito sucesso no programa 
“PopStar”, da TV Globo, e está 
escalada para a novela “Além 
da Ilusão”, Bela Fernandes (As 

Aventuras de Poliana), Danr
ley Ferreira (BBB 19), Gio
va ni Venturini (Cúmplices de 
um Resgate), Luccas Luccas 
(Influenciador Digital), Robson 
Nunes (PopStar), Ronan Horta 
(Malhação) e Saulo Menegetti 
(Escrava Mãe). Link do cli
pe: https://www.youtube.com/
watch?v=kotFbn1Hu0

“Genética Não é Destino” é 
uma proposta inovadora para a 
quebra de crenças, e uma opor
tunidade de identificar e rom
per posicionamentos limitado
res, diante das pessoas com 
deficiência. Vamos conhecer es
tratégias e novas pesquisas, in
cluindo a Neurociência e estu
dos que documentam como as 
pessoas aprendem de formas di
ferentes, respeitando suas con
dições e individualidades. “A 
presença de um cromossomo a 
mais, ou qualquer outra causa 
de deficiência física ou intelec
tual podem determinar carac
terísticas específicas, mas não 
definem a pessoa ou o seu des
tino”, ressaltou Juliana Caldas, 
atriz e ativista e que nasceu com 
nanismo.

O evento pretende trazer 
questionamentos sobre como é 
possível encontrar uma linha 
de mudança contra previsões 
da sociedade, prognósticos, có
digo genético ou uma verdade 
científica. A inscrição pode ser 
feita no dia do evento, acesse o 
link: http://www.geneticanaoe 
destino.org/

Foto: Divulgação

Evento gratuito será realizado nos dias 29 e 30 de agosto 
com palestras sobre empoderamento e práticas inclusivas


