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LEMBRE-SE
O DURÁVEL

MAIS QUE O 
DESCARTÁVEL

O COMPARTILHADO
MAIS DO QUE 
O INDIVIDUAL

O APROVEITAMENTO

INTEGRAL
E NÃO O DESPERDÍCIO

O SAUDÁVEL
NOS PRODUTOS E

NA FORMA DE VIVER
E NÃO O PREJUDICIAL

O VIRTUAL
MAIS DO QUE O MATERIAL

A SUFICIÊNCIA
E NÃO O EXCESSO

A EXPERIÊNCIA
E A EMOÇÃO
MAIS DO QUE
O TANGÍVEL

A COOPERAÇÃO
 PARA A
SUSTENTABILIDADE
MAIS DO QUE

A COMPETIÇÃO

A PUBLICIDADE
NÃO VOLTADA 
A PROVOCAR O
CONSUMISMO

A PRODUÇÃO

LOCAL 
MAIS QUE A GLOBAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solução

BANCO 42
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OU
ALTAVOLTAGEM

EIXOIARU
IMSIMILAR
LIMOEGO

CASULOORD
PMALICATE

BIOMBOIAP
NOUTORGA
HAIRROSG

TELHAACABA
ICTARJAUM
RATOELITE

CONTRATONN
CIUSPOT

PRECONCEITO

Matou em
ritual de
sacrifício

Grande
sapo dos
rios ama-
zônicos

Pesquisa
de expe-
riências
teatrais

Eu, em
latim

"Ocupa-
ção"

durante 
as férias

Envoltório
da larva 
do bicho-
da-seda

Utensílio
do pe-
dicuro

Informa-
ção do
GPS do

automóvel

Samuel (?),
vocalista
do Skank

Divisória
típica de

casas
japonesas

(?) vocal:
a tessitura

(Mús.)

Declara-
ção em

escritura
pública

Musical 
que retrata
a geração

hippie

Romeo, no
alfabeto
fonético 

Praia 
da (?),

balneário
gaúcho

Mas, em
inglês

Único por-
to maríti-

mo da
Jordânia

Peça de
barro

apoiada
no caibro

(?) preta: i-
dentifica a
droga psi-
cotrópica

Regula a
proprieda-
de indus-
trial (BR)

Um dos
signos do
horóscopo

chinês
Praça da
(?), logra-

douro
paulistano

Ondas
Tropicais

(sigla)

Hiato de
"ciúme"

Mancha,
em inglês

Escol

Ainda, em
espanhol

Estação 
de trens
Etiqueta,
em inglês

Diz-se do
remédio
com a
mesma
fórmula 
de outro

Cantora que em   
2015 lançou o CD 
"Por Onde Eu For"

"Cândido, ou o (?)",
livro de Voltaire

Derra-
deiro

Pronome pessoal caído 
em desuso no Brasil

Aviso em
torres de 
transmis-
são de ele-
tricidade

Jet (?), a-
tor chinês

Foi derro-
tado pelos
Aliados na
2ª Guerra

Daniel (?), escritor
de "Barba Ensopada

de Sangue"

Sistema de assinatura de veículos de comu-
nicação digitais que
permite o acesso a
conteúdos restritos

Acordo; pacto
"Orgulho e (?)", 

romance de Jane
Austen

3/aún — but — ego — tag. 4/hair — spot. 5/acaba. 15/muro de pagamento.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

Jogo dos Sete Erros: 1- tronco da árvore à esquerda; 2- gramado à esquerda; 3- ouvido; 4- nariz; 
5- remendo na barraca; 6- poste da antena; 7- fogo da fogueira.

jogo dos sete erros

Capítulo 43 - Segunda-feira
Ester afirma a Alberto que ele não conseguirá afastá-la de 
Cassiano. Juliano e Duque convencem Cassiano a se escon-
der no barco. Rafael combina com Reinaldo a ida de Amparo 
e um segurança na turnê de Cristal pelo Brasil, e pede ao em-
presário sigilo sobre o segurança. Cassiano invade a casa de 
Alberto e avisa que irá tirar tudo do ex-amigo. Ester pergunta a 
Cassiano sobre Cristal.

Capítulo 44 - Terça-feira
Cassiano explica a Ester que Cristal é uma amiga que o ajudou 
a fugir do Caribe e que nunca tiveram relacionamento amoro-
so. Hélio avisa a Taís que Gonzalo irá a procura de Cassiano 
no mar. Cassiano resolve pular do barco e pede a Donato 
que avise a Taís para pegá-lo na praia. Samuel desconfia que 
Guiomar esteja acobertando Dionísio.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Ester cede à chantagem de Alberto, mas exige que passem 
a dormir em quartos separados. Samuel entrega a Ester o di-
nheiro que recebeu dos alemães para ajudar a filha a susten-
tar a ONG. Isabel e os pilotos procuram uma forma de avaliar 
os documentos trazidos por Gonzalo. Dionísio descobre que 
sua medalha não está no cofre.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Dionísio pede ajuda a Alberto para procurar sua medalha. 
Ester conta a Cassiano sobre o acordo que fez com Alberto. 
Cassiano promete a Ester que conseguirá reverter a situa-
ção. Gonzalo demonstra preocupação com a possibilidade de 
abertura de inquérito contra Cassiano. Quirino avisa a Ester 
que foi Alberto quem colocou os sais no lugar dos diamantes 
que incriminaram Cassiano.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Quirino diz a Ester que ele e Alaor podem testemunhar contra 
Alberto. Rodrigo sugere aos amigos que viajem para o Caribe, 
a fim de reunir provas contra Dom Rafael. Doralice coloca a 
medalha de Dionísio no bolso do paletó de Alberto, sem que 
ele perceba. Cassiano identifica como turmalina-paraíba a pe-
dra que está no cincerro de Ariana.

Capítulo 48 - Sábado
Cassiano pede a pedra emprestada a Candinho, mas promete 
devolvê-la. Mila termina o relacionamento com Ciro. Lindaura 
pede a Quirino para tentar convencer Samuel a desistir da in-
vestigação contra Dionísio. Ester avisa a Cassiano que não 
marcou um encontro com ele. Gonzalo surge e força Cassiano 
a entrar em um carro.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Leozinho afirma a seu mestre que conseguirá se casar com 
Fedora. Tancinha reza por Apolo e decide ir até o local de seu 
teste de piloto para se desculpar com o amado. Camila che-
ga com Lucrécia e Agilson à mansão. Todos estranham o com-
portamento afetuoso de Camila.

Capítulo 08 - Terça-feira
Bruna conta para Giovanni que Camila perdeu a memória. 
Fedora não acredita na amnésia de Camila. Leonora afirma 
que ela e as amigas deixarão o spa sem pagar a conta. Apolo 
estranha quando Adônis pede dinheiro a Nair. Francesca des-
confia do novo emprego de Shirlei. Apolo se enfurece com 
Tancinha por ter perdido a oportunidade de trabalhar como pi-
loto na equipe de Adriana. Camila pede ajuda à enfermeira, 
que lhe conta que o rapaz que a salvou do acidente esteve no 
hospital. Giovanni tem dificuldade em arrumar emprego por 
causa das acusações que circulam na internet.

Capítulo 09 - Quarta-feira
Leozinho chega para o jantar com Fedora, e Aparício não gos-
ta. Penélope aceita participar do plano de Rebeca e Leonora 
para não pagarem a conta do spa. Giovanni fica desconcertado 

quando Camila lhe diz que sente que ele se importa com ela. 
Adônis foge de Shirlei. Rebeca, Penélope e Leonora se prepa-
ram para executar seu plano de fuga.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Rebeca, Penélope e Leonora conseguem fugir do spa sem pa-
gar. Shirlei espera por Adônis na faculdade, mas ele não chega. 
Adônis fica sem reação quando Nair pede o recibo da mensa-
lidade da faculdade. Giovanni acusa Aparício de querer com-
prar seu silêncio sobre o desaparecimento de pai. Beto afirma a 
Henrique que conquistará Tancinha. Apolo e Tancinha se preo-
cupam com Carol. Shirlei insinua que Giovanni está gostando de 
Camila. Carmela beija Adônis para provocar ciú mes em Shirlei.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Rebeca recebe uma ordem de despejo para desocupar o 
apartamento. Leozinho inventa que seu pai não aprovou o ca-
samento com Fedora por conta de sua situação financeira, e 
sugere que os bens da família sejam colocados no nome da 
noiva. Beto empresta dinheiro para Penélope pagar os alu-
guéis atrasados de Rebeca. Genésio avisa a Francesca que 
a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e 
afirma que já entendeu seus planos para Tancinha.

Capítulo 12 - Sábado
Carmela se oferece para ajudar Beto a conquistar Tancinha, 
em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Penélope acusa 
Henrique de ladrão. Genésio ameaça Francesca. Rebeca co-
memora seu emprego no Grand Bazzar. Como parte do plano 
para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga 
em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca e 
Carmela chegam ao local.

Capítulo 25 - Segunda-feira
Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. 
Joyce humilha Ritinha. Eurico demonstra preconceito com 
Nonato. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Ritinha e Ruy 
descobrem o sexo do bebê. Jeiza avisa a Cândida que não 
quer Ritinha em sua casa. Ruy se surpreende com o vídeo que 
Cibele divulga na internet.

Capítulo 26 - Terça-feira
Joyce se desespera com o vídeo. Silvana pede dinheiro em-
prestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o 
abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrôni-
cos. Zeca pede Jeiza em casamento. Silvana furta dinheiro de 
Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se 
surpreendem. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um 
táxi para sair de casa. Ritinha e Cibele se encontram.

Capítulo 27 - Quarta-feira
Cibele é irônica com Ritinha, e Biga se preocupa. Jeiza e os 
policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. 
Eugênio não atende o telefonema de Irene, e Ivana desconfia. 
Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. 
Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa 
de noivado de Jeiza, e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noi-
vos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noi-
vado, e Zeca se irrita.

Capítulo 28 - Quinta-feira
Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma con-
versa séria com Joyce. Todos brindam ao noivado de Caio e 
Leila. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca vê 
a ex-noiva, e fica perturbado. Bibi decide o lugar para onde via-
jará com Rubinho. Heleninha e Caio recebem um cartão-pos-
tal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. 
Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais prepa-
ram a operação.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Rubinho revela a seu cúmplice que fazia faculdade de Química. 
Zeca se irrita por não conseguir falar com Jeiza. Eugênio se 
surpreende ao encontrar Irene em sua casa. Silvana decide 
resgatar o relógio de Eurico do penhor. Zeca tem uma visão 
ao pegar o fio que ganhou dos índios. Ritinha chama a aten-
ção de Jeiza. Caio pede para ter uma reunião com o homem 
que cedeu a casa para a roda de pôquer que Silvana partici-
pou. Ruy e Zeca se encontram.

Capítulo 30 - Sábado
Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o que cons-
tatou sobre Silvana. Ivana pede a ajuda de Joyce para se ma-
quiar. Eugênio conversa com a psicóloga da filha. Chega o dia 
da luta de Jeiza. Jeiza vence a luta. Ruy reclama de Joyce para 
Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúm-
plice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. 
Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão 
de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o mari-
do. Cibele vai à casa de Ruy.

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

Fábricas de Cultura promovem uma 
programação on-line no Mês da Criança

No mês de outubro, as Fá
bricas de Cultura Brasilân
dia, Capão Redondo, Diadema, 
Jaçanã, Jardim São Luís e Vila 
Nova Cachoeirinha promovem 
uma programação online es
pecial voltada para o público 
infantil. Não é preciso se ins
crever para assistir e interagir 
com as apresentações gratuitas 
pelas redes sociais do progra
ma da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, e geren
ciado pela Poiesis. 

Serviço:
Programação  Mês Das Crian
ças  Toda a programação é gra
tuita. Confira:

Na Companhia de Híbrida 
com Pequenos Artistas
Vídeo
15/10  quintafeira  14 horas

Nos Bastidores da Lona
Teatro
16/10  sextafeira  16 às 16h30

Contação de história “Ver 
de Outras Maneiras”
Teatro
17/10  sábado  15 horas

Festival Pequenos Grandes 
Artistas com Fernanda 
Ribeiro
Cinema
22/10  quintafeira  18 às 
18h30

Contação de História “Os 
Sonhos do Rei” com a pa-
lhaça Trancinha
Teatro
Dia 24/10  sábado  16 horas

Sarau do Capão “Só para 
Baixinhos”
Literatura
24/10  sábado  18 às 19 horas

Grupo Jequitiranaboia
Música
31/10  sábado às 18 horas

Para mais informações so
bre a programação comple
ta de Fábricas de Cultura, 
acesse http://poiesis.org.br/
maiscultura/.
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