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Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 
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Secreção
hepática,
alcalina e
amarga

Postura
exigida de
políticos
eleitos

Resultados
de sub-
trações
(Mat.)

(?) Mahal, 
monumen-
to indiano

Objetos
usados na
prática do 
badminton

Prenome
do ex-pre-

sidente
boliviano

(?) Wat-
son, atriz
de "Harry

Potter"

(?)-bumbá,
festa de
Parintins

(AM)

Tel (?),
centro
cultural 
de Israel

Lateral do
Santos

em 2020
(fut.)

Eliakim
Araújo,

locutor de
telejornal

Dado
pessoal na
entrevista 
de emprego

Autarquia 
que regula
os planos
de saúde

Bases do
Direito

consue-
tudinário

(?)
Connery: o
primeiro

007 (Cin.)

Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária

Estilo
musical 

da banda
NX Zero

"Deus não
dá (?) à
cobra"
(dito)

A elétrica
é medida
em ohms

(Fís.)

(?) Juan, sedutor
espanhol que inspirou
pintores e escritores

(?) para si: julgar

Escabiose
(Med.)
Sovinas
(pop.)

Item do
filatelista

Césio
(símbolo)

Cássia
Eller,

cantora
Despencar

Otávio Au-
gusto, ator
Microfone
(abrev.)

Marca do
Metralha

1313 (HQ)
Sedutor

Viver, em
inglês

A roupa 
de grife

Perceber
pela visão
Sujeira do
banheiro

Centro ae-
ronáutico
Brado de
cocheiros

Anúncio
chamativo
(?)-novo:
Réveillon

Registro 
de reunião
Agastada

(fig.)

Negro, em
francês
A índole

dos vilões

Mudança
de preços
(?) Leão,
cantora

Antecede a rescisão do
contrato de trabalho

Processo que definiu Edson 
Fachin como responsável pela

Lava Jato
no STF

Hospedam versões
virtuais de firmas

Doença da (?): pode
afetar mergulhadores

Afastar
(hipótese)
"Nenhuma",
em NRA

SDD
DIFERENÇAS

PETECASEVO
SELOCTAIR
CSREAJUSTE

ONOIRBOI
EMMAATAPO

PARAALARDE

RAZARVER
EAENLIVE

ESTADOCIVIL
SARNAAMOA

PÃESDUROST
DONASAEMO

TEROCAIR
RESISTENCIA

3/ans — don — mic — taj. 4/live — noir — sean. 5/sites.
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e Jogo dos Sete Erros: 1-guarda-chuva; 2-ouvido direito; 3-língua; 4-pé esquerdo; 5-nariz; 6-chapéu; 7-gota de chuva à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 07 - Segunda-feira
Duque diz a Dom Rafael que teve uma ideia 
para o destino de Cassiano. Alberto nota 
que Ester não está usando o anel de noiva-
do que Cassiano lhe deu. Candinho avisa a 
Bibiana que Donato foi preso. Dionísio per-
cebe que Alberto está envolvido no sumiço 
de Cassiano. Duque impede os capangas 
de Dom Rafael de atentar contra Cassiano. 
Dom Rafael comunica a Cassiano que ele 
será seu piloto particular. Dom Rafael amea-
ça Alberto e lhe envia o atestado de óbito de 
Cassiano para provar suas intenções.

Capítulo 08 - Terça-feira
Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar 
para Alberto, a fim de esclarecer a presença 
do cristal de sal entre os diamantes. Ester 
decide ir com Alberto para o Caribe procu-
rar o noivo desaparecido. Cassiano convida 
Duque para fugir com ele. Hélio pede ajuda 
a Dionísio para tirar o pai da cadeia. Ester 
chega ao Caribe com Alberto. Cassiano cru-
za a cidade com Dom Rafael.

Capítulo 09 - Quarta-feira
Alberto liga para Dom Rafael para pedir o 
corpo de Cassiano para levar para o Brasil. 
Cassiano tenta convencer Duque a fugir 
com ele. Quirino beija Doralice. Duque de-
cide fugir com Cassiano. Juliano aprova o 
namoro de Quirino e Doralice. Bibiana avi-
sa a Hélio que Donato saiu da cadeia. Ester 
recebe os pertences de Cassiano das mãos 
de Dom Rafael e pede a ele que conte a ver-
dade sobre o que aconteceu com seu noivo.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Alberto promete a Ester que eles não vão em-
bora do Caribe até descobrirem o que acon-
teceu com Cassiano. Doralice conta para 
Juliano que Hélio pediu um advogado a 
Dionísio para defender seu pai. Alberto entre-
ga os diamantes verdadeiros para Dom Rafael 
e recebe a certidão de óbito de Cassiano. O 
delegado avisa a Ester e Alberto que Cassiano 
está morto. Ester avisa a Alberto que levará o 
corpo de Cassiano para o Brasil.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano 
fazia parte de uma quadrilha internacio-
nal de traficantes. Dom Rafael ordena aos 
capangas que procurem por Cassiano na 
mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a 

Quirino sobre a morte de Cassiano. Cassiano 
decide voltar para buscar Duque. Ester pede 
a Alberto que preserve a boa imagem de 
Cassiano, não contando o que aconteceu no 
Caribe. Olívia tem um mau pressentimento 
ao ver a expressão de Ester e Alberto.

Capítulo 12 - Sábado
Chico consente que Alberto comunique 
a morte de Cassiano para a Aeronáutica. 
Chico afirma a Olívia que Cassiano voltará. 
Duque diz a Cassiano que foi Alberto quem 
armou contra ele. Cassiano promete se vin-
gar de Alberto. Alberto avisa a Olívia que o 
comandante da base fará uma homenagem 
para Cassiano. Ester revela a Taís que está 
esperando um filho de Cassiano.

Capítulo 139 - Segunda-feira
Bárbara vê Janaína saindo da casa de Florisval 
e desconfia. Jojô consegue trazer os avós 
para o Brasil, na tentativa de ajudar Arthur a se 
recuperar do sofrimento por Eliza. Sofia che-
ga ao restaurante para jantar com Eliza, que 
não desconfia que a irmã está armando com 
Jacaré um plano para atentar contra sua vida.

Capítulo 140 - Terça-feira
Jacira expulsa Janaína de casa quando a filha 
decide ficar com Weslley. Lili e Germano des-
cobrem que seu cofre está vazio e denunciam 
o roubo à polícia. Germano e Lili ficam perple-
xos quando Débora confirma que Sofia adul-
terou o jantar da família. Jonatas insinua que 
Jacaré pode ser um aliado de Sofia. Germano 
decide ir ao restaurante onde Sofia está com 
Eliza, temendo que algo aconteça com a mo-
delo. Jacaré pega Eliza como refém.

Capítulo 141 - Quarta-feira
Jacaré imobiliza Eliza, e Sofia incentiva o ra-
paz a agir contra a irmã. Com a chegada da 
polícia, Jacaré se desespera e Sofia acusa o 
rapaz de ser o mentor do plano. Jacaré ati-
ra em Sofia, que não resiste ao ferimento. 
Germano e Jonatas vão atrás de Jacaré, que 
foge levando Eliza como refém. Germano 
pede a Jacaré que liberte Eliza e se oferece 
para ficar no lugar da filha.

Capítulo 142 - Quinta-feira
Germano consegue convencer Jacaré a 
mantê-lo refém no lugar de Eliza. Arthur, 
Cida, Jojô e os avós descobrem sobre o 

sequestro de Eliza. Jonatas se aproxima de 
Jacaré sem ser visto e consegue vencê-lo. 
Jacaré é preso. Jacaré revela a Germano os 
planos de Sofia. Arthur procura Eliza e afirma 
que a ama, mas a modelo pede que o empre-
sário se afaste dela. Charles conta a Rafael 
sobre a morte de Sofia. Rafael procura Lili.

Capítulo 143 - Sexta-feira
Lili garante a Rafael que o relacionamento dos 
dois terminou. Lili decide reatar seu casamento 
com Germano. Leila cuida de Rafael. Hugo se 
declara a Gilda e os dois se beijam. Carlinhos 
sente ciúmes ao ver Hugo beijando sua mãe. 
Florisval tenta convencer Jacira a não abando-
nar Janaína. Leila encontra Carolina e afirma 
que provará que foi a jornalista quem enviou as 
fotos de Eliza e Rafael para Lorena.

Capítulo 144 - Sábado
Leila confronta Carolina. Rafael revela a Leila 
que Carolina dopou Eliza para tirar a foto que 
insinuava que os dois estavam juntos. Leila 
pede a Jamaica que convença Lu a pegar o 
celular de Carolina, para provar o envio das 
fotos para Lorena. Arthur decide desmasca-
rar Carolina na festa da revista Totalmente 
Demais. Jacira propõe que Janaína volte para 
casa e permite que a filha namore Weslley. 
Pietro flagra Lu mexendo na bolsa de Carolina.

Capítulo 145 - Segunda-feira
Celina protesta por não poder assistir à au-
diência de Danielle. Baltazar critica Crô por 
acreditar que ele estava acompanhado na 
noite anterior. Zambeze reclama da presen-
ça de Tereza Cristina na pousada. Íris pensa 
em revelar para Tereza Cristina o verdadei-
ro segredo sobre sua vida. Chiara morre nos 
braços de Vilma. Teodora se revolta ao saber 
que não pode viajar com Quinzinho. Danielle 
pede para falar antes que seja anunciada 
sua sentença. Tereza Cristina surpreende 
Pereirinha diante de seu cofre vazio.

Capítulo 146 - Terça-feira
Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não 
foi o autor do roubo. Danielle se defende 
diante do juiz. O delegado Paredes inter-
cepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza 
Cristina. Íris e Alice compram um caminhão. 
Danielle tem seu diploma cassado. Teodora 
avisa a Quinzé que vai embora e pede para 

ficar um dia com Quinzinho. Marilda se ame-
dronta quando Tereza Cristina pede para fi-
car sozinha com ela na mansão. A loura mis-
teriosa tenta falar com Ferdinand. Griselda 
encontra Teodora aos prantos.

Capítulo 147 - Quarta-feira
Griselda afirma para Quinzé que ele preci-
sa lutar por Teodora se não quiser perdê
-la. Baltazar ouve Pezão elogiando Celeste 
e fica furioso. Letícia marca a data de seu 
casamento com Juan Guilherme. Crô fla-
gra Baltazar olhando para sua janela. Pedro 
Jorge foge da casa de Celina. Paulo chega 
à casa de Esther para ajudá-la com Vitória. 
Marilda pede para trabalhar na casa de 
Griselda. Renê descobre que suas roupas 
foram rasgadas e procura Tereza Cristina.

Capítulo 148 - Quinta-feira
Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. 
Griselda pede a opinião de Guaracy sobre 
o pedido de Marilda. Crô conta para Tereza 
Cristina que Marilda trabalhará na casa de 
Griselda. Paredes ouve a vilã marcando um 
encontro com seu cúmplice. A loura misterio-
sa consegue avisar a Ferdinand que seu tele-
fone está sendo rastreado. Baltazar se enfu-
rece ao ver Pezão e Celeste conversando no 
restaurante. Tereza Cristina orienta Ferdinand 
a levar Griselda para o mesmo casebre onde 
ele prendeu Antenor.

Capítulo 149 - Sexta-feira
Ferdinad avisa a Tereza Cristina que o celu-
lar dele está grampeado. Tereza Cristina pla-
neja o próprio futuro. Enzo e Danielle se de-
claram um ao outro. Mirna analisa o ensaio 
fotográfico de Enzo. Tereza Cristina dispensa 
Pereirinha. Solange consola Celeste. Íris afir-
ma a Tereza Cristina que o verdadeiro segre-
do sobre a origem dela ainda não foi revela-
do e faz uma nova chantagem à sobrinha.

Capítulo 150 - Sábado
Tereza Cristina pressiona Íris para saber a ver-
dade sobre seu passado. Griselda e Guaracy 
passam a noite juntos. Álvaro repreende Íris 
por ter procurado Tereza Cristina. O delegado 
Paredes afirma a Joana que precisa reunir pro-
vas antes de ir atrás de Tereza Cristina. Baltazar 
aceita a ajuda de Crô e vai para a casa do 
mordomo. Renê prepara o café da manhã na 
casa de Griselda e Guaracy fica com ciúmes. 
Teodora se despede de Quinzinho. Álvaro deci-
de contar a verdade para Tereza Cristina.

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

Campanha de conscientização 
ao combate à obesidade infantil

Conscientizar a comuni-
dade médica e a população 
em geral sobre a importância 
de práticas alimentares sau-
dáveis em casa e nas escolas, 
bem como estimular a prática 
de atividades físicas visando a 
melhoria da qualidade de vida 
das crianças, suas famílias e 
as comunidades nas quais es-
tão inseridas, é o objetivo da 
campanha da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo (SPSP) 
Setembro Laranja: Combate à 
Obesidade Infantil, uma ação 
multidisciplinar, coordena-
da pelo Grupo de Trabalho 
de Pre venção à Obesidade 
Infantil e no Adolescente da 
SPSP.

Atualmente, a obesida-
de é um dos problemas nutri-
cionais cada vez mais preva-
lentes entre as crianças nos 
países desenvolvidos e em de-
senvolvimento. A Organização 
Mundial de Saúde estima que 

41 milhões de crianças meno-
res de cinco anos estejam aci-
ma do peso. Os pediatras e os 
profissionais de Saúde que 
trabalham com a faixa etária 
pediátrica estão na linha de 
frente para detectar crianças 
acima do peso, ou sob maior 
risco deste ganho.

“A campanha não preten-
de apenas divulgar o proble-
ma, mas, sobretudo, desenvol-
ver e implementar ações que 
contemplem a necessidade 
e as demandas por informa-
ção, conhecimento, orientação 
e condutas para o enfrenta-
mento da obesidade infantil. 
A conscientização é impres-
cindível para prevenir este 
e outros problemas decor-
rentes de uma alimentação 
inadequada”, afirma Maria 
Arlete Escrivão, coordenado-
ra da campanha e membro do 
Departamento de Nutrição da 
SPSP.
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Sociedade de Pediatria de São Paulo cria campanha para 
conscientizar a população sobre a obesidade infantil

Setembro Laranja


