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BANCO 57

FOVPC
MIGRATORIO
ATUALRUN
YFISTMOD

MARGEMDEERRO
AEREANAM

BARDDTUPI
GLADIADORN
UESSPAI
ISCAPOTRO

BAILADORD
ARMAOPIME

PRINCIPAL
MILANOANU

EPARAHX
MISCIGENAÇÃO

Rutênio
(símbolo)

Newton
(símbolo)

Estilo
musical 

de Snoop 
Dogg

Defesa (?)
brasileira:
missão da

FAB

Estado do
porto de
Tubarão
(sigla)

Antiga
cidade-

estado da
Suméria

Origem da
palavra 

"Maracanã"

(?) Nacio-
nal, sistema
de tributa-
ção (BR)

Pipoca, 
em inglês

Letra na
roupa do
Riquinho

(TV)

Café 
da (?):

desjejum
(bras.)

Órgão de
registro

de marcas
(sigla)

Escola de 
engenharia
do Exército

(sigla)

Idade, em
inglês

Ave insetí-
vora que

faz ninhos
coletivos

Estado da
usina de
Tucuruí

André
Ampere,

físico
francês

Tipo de conjunto
residencial comum 
em Alphaville (SP)

Boato

Milagroso 

Tonelada
(símbolo)

Genitor
Dobra-
dinha
(Cul.)

(?) biológica: 
antraz ou ebola 

Papel (?): cabe ao
protagonista (TV)

Rival da Inter de Mi-
lão no futebol italiano
Marca da diversidade

étnica do Brasil

Filhote 
da égua
Dom, em
espanhol

Ajuste, em inglês

Fluxo (?),
problema
europeu

Primeira mulher brasi-
leira a conquistar duas
medalhas olímpicas 
no judô

Espetáculo
de dança

"Paraíso"
do boêmio  

Lutador
de arenas

(Ant.)

Uso da mi-
nhoca, na
pescaria 

Urânio
(símbolo)

Sobra que
não tem
utilidade
Afirma

Igual-
mente

Segundo
(símbolo)

Faixa que
liga pe-

nínsula e
continente

Formação
para se
dançar
tango

Vigente   

Indica a
estimativa
de falha

dos
resultados

de uma
pesquisa

Incógnita 
matemática
Comum à
maioria

Legitima-
das

Som de
risada

3/age — don — fit — rap. 4/inpi. 5/milan. 7/popcorn.
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e Jogo dos Sete Erros: 1-placa; 2-nariz; 3-mecha do cabelo; 4-ouvido; 5-listra do short; 6-calcanhar esquerdo; 7-mão esquerda.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 37 - Segunda-feira
Samuel dá uma desculpa a Alberto sobre ter en-
trado no quarto de Dionísio e pede que o gen-
ro não conte nada para Ester. Quirino comemora 
com Doralice seu novo emprego como profes-
sor. Cassiano procura o comandante para de-
nunciar Dom Rafael. Ester confessa a Alberto 
que nunca o amou.

Capítulo 38 - Terça-feira
Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem 
para falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato 
que a febre de Lipe tem origem emocional. Duque 
contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe. 
Cassiano fica preocupado depois que Ester conta 
que Alberto viajou. Alberto se encontra com Dom 
Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar 
Cassiano de seu caminho. Hélio tenta fazer as pa-
zes com Taís. Amparo pede a Alberto para levar 
uma carta a Cristal, sem que Dom Rafael perce-
ba. Cassiano aconselha Ester a ter cuidado com 
Alberto. Dom Rafael consegue com o delegado um 
mandato de busca e prisão imediata para Cassiano.
 
Capítulo 40 - Quinta-feira
Alberto combina com Gonzalo a viagem ao 
Brasil para prender Cassiano. Candinho pergun-
ta a Guiomar se ela sabe quem é seu pai. Ester 
permite que Taís pegue Samuca para passar a 
tarde com Cassiano. Guiomar promete ajudar 
Veridiana a encontrar Maria Adília. Marizé reve-
la a Donato que o ama e que sentiu sua falta. 
Mila demonstra não gostar da aproximação de 
Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester, e 
Cassiano atende.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Cassiano promete a Samuca que não deixa-
rá Alberto gritar com ele. Guiomar pergunta a 
Dionísio o que ele fez com Maria Adília. Ester per-
gunta a Cassiano se ele esteve com alguma mu-
lher no Caribe. Juliano se esconde no armário 
para Mila não vê-lo no quarto de Natália. Alberto 
mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz 
que irá entregá-lo à polícia.
 
Capítulo 42 - Sábado
Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda das 
crianças caso ela se separe dele. Ester finge acre-
ditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele 
deve prender Cassiano. Ester avisa a Cassiano 
que Alberto trouxe um delegado para prendê
-lo. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. 
Alberto mostra a Ester o CD e a carta de Cristal 
para Cassiano. Ester se sente traída por Cassiano.

 
Capítulo 01 - Segunda-feira
Francesca se vê obrigada a criar os filhos sozi-
nha depois que o marido desaparece sem dei-
xar notícias. Nair repreende Francesca, que acu-
sa Aparício de ter tirado a vida de Guido. Apolo 
conta a Adônis que Giovanni foi preso após in-
vestigar a morte do pai. Giovanni é solto da pri-
são. Teodora teme que Giovanni se vingue de 
sua família. Fedora e Camila discutem. Penélope 
surpreende Beto e Tamara ao dizer que deixou o 
marido. Bruna pede que Giovanni abandone sua 
vingança contra Camila. 
 
Capítulo 02 - Terça-feira
Giovanni e Bruna voltam para a festa de boas-vin-
das ao rapaz. Apolo e Tancinha se beijam. Fedora 
confronta Tancinha. Giovanni vai atrás de Camila. 
Beto se interessa por Tancinha. Leonora, Rebeca 
e Penélope se hospedam no mesmo quarto de 
um spa. Fedora sofre com o fiasco de sua festa. 
Tancinha acusa Aparício de ter matado seu pai e 
é levada para a delegacia. Tancinha e Apolo aca-
bam presos.
 
Capítulo 03 - Quarta-feira
Tancinha e Apolo desrespeitam o delegado. 
No spa, Leonora, Penélope e Rebeca se aproxi-
mam. Giovanni e Camila tentam se ajudar dian-
te dos bandidos. Enéas confessa a Aparício que 

gosta de Camila. Camila manda Giovanni sair do 
carro e acaba sofrendo um acidente. Teodora e 
Aparício se desesperam com o desaparecimen-
to de Fedora. Giovanni tenta socorrer Camila, e 
liga para Bruna. Leozinho evita que Fedora se ati-
re de uma ponte. Beto usa sua influência para ti-
rar Tancinha da prisão.
 

Capítulo 04 - Quinta-feira
Beto se propõe a ajudar Tancinha, que desconfia 
do rapaz.Leozinho engana Fedora e mostra que 
conseguiu controlar a repercussão negativa sobre 
sua festa nas redes sociais. Tancinhase despede 
de Apolo, afirmando que em breve o amado dei-
xará a prisão. Giovanni retira Camila do carro, e 
Bruna pede que o rapaz se afaste da moça. Enéas 
visita Camila no hospital, e Lucrécia teme que a fi-
lha não sobreviva. Francesca pede queTancinha 
participe do jantar para Beto. Apolo é libertado e 
sonda Adônis sobre Beto. Leozinho comemora o 
fato de Fedorater acreditado que ele é um herdei-
ro saudita. Adônis choca seu caminhão contra o 
carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.
 
Capítulo 05 - Sexta-feira
Adônis e Beto se ofendem, e Henrique aparta os 
dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à casa 
de Tancinha. Adônis ignora Shirlei para ficar com 
Carmela. Carmela humilha Shirlei. Camila começa a 
despertar do coma na presença de Giovanni, e Bruna 
o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam ami-
gas. Beto chega ao jantar na casa de Francesca. 
Tancinha descobre que Beto está machucado e ten-
ta ajudar o rapaz, quando Apolo chega. 

Capítulo 06 - Sábado
Apolo agride Beto. Adônis não reconhece Nair 
como sua mãe, e Larissa se irrita. Francesca, Tito 
e Nair ajudam a apartar a briga entre Apolo e Beto. 
Camila desperta do coma, mas não reconhece 
Lucrécia e Agilson. Aparício alerta Fedora e Teodora 
sobre Leozinho. Leozinho seduz Fedora. Bruna se 
incomoda quando Giovanni menciona Camila. 

Carmela se insinua para Beto, que deseja apenas 
saber de Tancinha. Leozinho manipula Fedora para 
que a menina se convença a casar com ele.

Capítulo 19 - Segunda-feira
Bibi defende Ritinha, e Joyce se irrita. Eugênio re-
preende Ruy. Eugênio acerta com Heleninha os 
detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garan-
te a Ritinha que irá ajudá-la. Jeiza descobre que 
Zeca não deu entrada no divórcio e termina o na-
moro com ele. Joyce e Cibele pensam em levar 
Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em 
sua barriga. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene 
se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza 
hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um tele-
fonema misterioso e Aurora estranha a atitude do 
genro. Ruy decide se casar com Ritinha.
 
Capítulo 20 - Terça-feira
Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua 
casa. Simone convence Ivana a procurar uma psi-
cóloga. Irene convida Eugênio para viajar. Caio 
conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão jun-
tos. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. 
Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Bibi ouve 
uma mulher falando com Rubinho no celular e de-
cide seguir o marido. Abel se irrita por não poder 
dar entrada no divórcio do filho. Eugênio conta 
para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. 
Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de se-
reia na piscina do condomínio.
 
Capítulo 21 - Quarta-feira
Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de se-
reia na piscina. Dantas afirma que Cibele continu-
ará como assessora da presidência na empresa. 
Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discu-
te com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter in-
timidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no res-
taurante onde Rubinho trabalha. Jeiza discute com 
Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e 
Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho 
com Cibele. Anita manda fotos do casamento para 
Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.
 
Capítulo 22 - Quinta-feira
Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socor-
re o rapaz. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem 
uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone 

questiona Ivana sobre a viagem com Claudio. 
Jeiza comanda uma operação policial e avisa a 
Zeca. Ruy pede para Amaro confirmar a gravi-
dez de Cibele. Simone bloqueia mais um site de 
apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi 
descobre que Rubinho mentiu sobre a faculda-
de. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamen-
to de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre 
Eugênio. Jeiza mostra a foto do casamento de 
Ritinha para Zeca.

Capítulo 23 - Sexta-feira
Zeca discute com Jeiza. Bibi desconfia de Rubinho. 
Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague 
uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para 
Jeiza. Ivana se sente estranha fazendo compras 
com Simone. Joyce fala para Zu que está ficando 
amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. 
Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene este-
ve com sua esposa. Dantas convence Eurico a assi-
nar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais 
uma rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para 
gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy 
conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

Capítulo 24 - Sábado
Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio 
não consegue falar com Joyce sobre sua amiza-
de com Irene. Silvana paga um alto valor para um 
dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelan-
do o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. 
Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abala-
do. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada 
com o encontro com Zeca. Jeiza sente ciúmes de 
Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta 
Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga 
de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria 
do prédio dela. Cibele volta para casa.

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

Fotos: Divulgação


