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PJ
RENOMADO

BANALIZAR
TERESINA
ACOAGIR
ECONOE
RESETLA

OUTEIROS
TIOTAN
EMPAPADO
NODORES

TIARAIP
MORTVOTE

SEDOSOS

Nome da
letra que
simboliza
o nêutron

Sono
provocado

por
drogas 

Líquido
gorduroso
de frituras

Aquele
que tem

aversão à
sociedade 

Desejo do
fiel que
vai à
igreja 

Reflexão
de uma
onda

acústica
Botão que
reinicia 

o PC
(inglês) 

O constru-
tor da
Arca

(Bíblia)

Os mais
comuns
animais
de carga

(?) da
Glória,
atração
carioca 

Fáceis de
serem en-
ganados

(gír.)

Pronome
pessoal
oblíquo
(Gram.)

O aspecto
físico de

uma
pessoa 

O arroz
feito com
excesso
de água

Enfeite do
cabelo da
debutante

Forma
carinhosa 
de chamar

a avó

Espírito
Santo
(sigla)

Escolha
em uma
eleição 

Ed (?),
criação de
Verissimo

Diz-se dos
cabelos
bem-cui-

dados

Sepultura;
túmulo

(?) Defoe,
escritor

Cheiros;
aromas

Arte,
em latim

A Aliança
Atlântica 
Coleção, 

em "boiada"

Constran-
ger; forçar
Tecido de
fantasias

Célebre

Elementos
químicos

de
símbolos
Ag e Ru 

Tornar
comum

Capital do
Piauí 

Ali
Partidário
de uma
doutrina

3/ars. 4/mort. 5/reset. 6/adepto — coagir.

5
8

a
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s
e
r
v
i
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d
a

z
o
n
a

n
o
r
t
e Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-galho da árvore à esquerda; 3-bico do pássaro; 4-olho do pássaro; 

5-pé do pássaro; 6-cauda do pássaro; 7-folha no galho à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

 
Capítulo 151 - Segunda-feira
Cassiano agradece a Alberto por salvar a 
vida de Ester e do filho que eles esperam. 
Aurora ouve trechos da conversa telefôni-
ca entre Dionísio e Otto e descobre o pla-
no de fuga do empresário. Ester fica preocu-
pada com a possibilidade de Cassiano ser 
preso ao tentar impedir a fuga de Dionísio. 
Cassiano, Amadeu e Isabel perseguem o 
carro de Otto em que Dionísio está.

 
Capítulo 152 - Terça-feira
Manolo decide ficar em Vila dos Ventos. 
Lindaura sugere que os ciganos fiquem 
acampados em um terreno próximo ao sí-
tio de Veridiana. Dionísio é algemado e 
Cassiano avisa que ele irá para a cadeia. 
Alberto tem um surto e é internado em uma 
clínica psiquiátrica.
 
Capítulo 153 - Quarta-feira
Cassiano diz a Dionísio que ele será levado 
para a Alemanha para pagar pelos crimes 
que cometeu. Quirino pede Nicole em na-
moro. Natália consegue enviar o relatório da 
pesquisa a tempo, com a ajuda de Juliano. 
Sem dinheiro, Guiomar escolhe ficar junto 
ao filho na mansão.
 
Capítulo 154 e 155
Não serão divulgados

 

 
Capítulo 115 - Segunda-feira
Tancinha diz a Apolo que precisa conversar 
com Beto. Beto teme o comportamento de 
Tamara. Felipe se desespera ao saber que 
a namorada foi presa. Giovanni leva Camila 
a uma comunidade carente. Jéssica se faz 
de vítima para o delegado ao encontrar com 
Shirlei. Camila se emociona com uma famí-
lia da comunidade. Lucrécia e Safira espe-
ram Agilson sair de casa. Leozinho suge-
re que ele e Fedora fujam. Felipe procura 
Jéssica. Beto ouve Apolo dizer que se casa-
rá com Tancinha.
 
Capítulo 116 - Terça-feira
Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo garan-
te que descobrirá o que aconteceu com ele 
na noite anterior ao seu casamento. Felipe 
afirma a Jéssica que provará a inocência 
de Shirlei. Felipe visita Shirlei na delegacia. 
Camila se emociona com os moradores de 
rua. Fedora e Leozinho fogem no carro de 
Aparício. Lucrécia descobre o segredo de 
Agilson. Apolo aceita a proposta de Tamara. 
Guido vai à delegacia falar com Shirlei e en-
contra Tancinha.
 
Capítulo 117 - Quarta-feira
Tancinha quase reconhece Guido. Shirlei 
se surpreende com a visita do padras-
to de Felipe. Apolo decide dar uma chan-
ce à Tamara. Aparício descobre que Fedora 
e Leozinho fugiram. Nilton tenta falar com 
Nair, mas ela se afasta. Leonora não con-
segue contar para Adônis que não é atriz. 
Agilson é rude com Rebeca. Jéssica chan-
tageia Felipe. Bruna flagra Giovanni ao tele-
fone com Camila. Isabel fala para Tancinha 
e Beto que o juiz está avaliando o pedido 
de adoção de Dulce. Tamara descobre que 
Giba fez uma grave acusação contra ela.
 
Capítulo 118 - Quinta-feira
Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi de-
nunciada por Giba pelo acidente no au-
tódromo. Beto conta a Tancinha que en-
trou com o pedido de guarda de Carol e 
seus irmãos. Guido confessa a Aparício 

seu arrependimento de ter ficado longe 
dos filhos e avisa que fará tudo para liber-
tar Shirlei. Felipe se rende à chantagem de 
Jéssica para deixar Shirlei livre da prisão. 
Aparício diz a Agilson que dará uma últi-
ma chance para Rebeca desistir de se ca-
sar por dinheiro. Henrique anuncia o suces-
so de Leonora em seu comercial. Agilson 
desmaia ao saber que a polícia encontrou 
Fedora e Leozinho. Tancinha recebe elogios 
da professora de dança, e Paloma não gos-
ta.  Aparício, Lucrécia, Safira e Agilson se as-
sustam ao ver Teodora.

Capítulo 119 - Sexta-feira
Teodora explica que foi salva por Epami-
nondas e anuncia que ele irá morar na 
mansão. Bruna finge ser amiga de Camila. 
Chantageado por Jéssica, Felipe termina 
o namoro com Shirlei. Epaminondas exige 
que Teodora revele à família que são casa-
dos. Giovanni se preocupa quando Camila 
conta que Bruna a visitou. Beto diz a Isabel 
que ele e Tancinha a convidaram para jantar. 
Aparício exige seus direitos para Teodora. 
Rebeca procura Aparício e se surpreende 
ao ver Teodora e Cicinho na mansão.
 
Capítulo 120 - Sábado
Aparício tenta se explicar para Rebeca, que 
o acusa de traidor. Nair teme ao ver que 
Nilton a reconheceu. Penélope tenta con-
vencer Rebeca de que Aparício só queria 
lhe mostrar o valor do amor. Guido acon-
selha Aparício a acionar a Justiça contra 
Teodora. Renan incentiva Adônis a revelar a 
Leonora que não é um modelo internacional. 
Tancinha estranha ao ver a encomenda do 

professor Thiers ser levada ao Grand Bazzar 
e decide investigar. Shirlei diz a Felipe que 
sente que ele ainda a ama. Tancinha con-
fronta Aparício e Guido.
 

 
Capítulo 133 - Segunda-feira
Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. No 
hospital, Zeca tem um delírio com Ritinha. 
Ivan sugere que Eugênio seja o advogado 
de Ruy. Rubinho combina um encontro com 
Carine e mente para Bibi. Ritinha visita Zeca, 
quando policiais chegam ao hospital. Ritinha 
conta sua história com Zeca e Ruy para o 
policial. Cibele conversa com Ruy. Aurora 
não permite que Joyce leve Ruyzinho sem 
o conhecimento de Ritinha. Eugênio pede 
que Heleninha convença Ritinha a ficar em 
sua casa, para evitar associações com Bibi. 
O agiota ameaça Silvana.
 
Capítulo 134 - Terça-feira
Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi 
estranham a demora de Rubinho. Caio e 
Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica 
visitam Abel e Nazaré, e o treinador expli-
ca que não conseguiu avisar a Jeiza sobre 
Zeca. Ruy confronta Ritinha. Silvana per-
de no jogo, e Dita teme a reação do agio-
ta. Edinalva planeja a fuga de Ritinha para o 
Pará. A polícia avisa a Caio que descobriram 
o paradeiro de Rubinho. Cibele conta a Ruy 
e Eugênio que Ritinha é bígama. 
 
Capítulo 135 - Quarta-feira
Bibi decide procurar por Rubinho, que está 
no hotel com Carine. Ivan pensa em Cláudio. 
Joyce sequestra Ruyzinho. Simone confron-
ta Silvana e se exalta com a proteção de Dita 
à doença da mãe. Werneck e outros policiais 
localizam a casa de Rubinho e Bibi. Jeiza 
descobre que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho 
jura a Bibi que nunca a traiu e perde perdão 
à mulher. Ruy vai para a delegacia. Ritinha 
consegue entrar na casa de Joyce.
 
Capítulo 136 - Quinta-feira
Ritinha enfrenta Joyce, que chama a po-
lícia para garantir seu direito à guarda de 

Ruyzinho. Jeiza confessa a Caio que des-
cobriu sobre seu noivado com Bibi. Silvana 
decide usar o dinheiro de Bibi para repor o 
desfalque do agiota e aplacar as dívidas de 
Eurico. Ritinha discute com Ruy. Irene en-
via flores para Eurico. Abel conforta Ritinha, 
que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a dei-
xar que Ritinha visite o filho. Werneck ren-
de Rubinho.
 
Capítulo 137 - Sexta-feira
Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a Alessia 
para voltar ao Rio de Janeiro. Jeiza inter-
cede por Ritinha, mas Joyce e Zu despis-
tam a policial para proteger Ruy. Abel visi-
ta Zeca no hospital. Cibele alerta Ruy sobre 
a campanha feita por Ritinha para resga-
tar Ruyzinho. Dita aconselha Silvana a fa-
lar a verdade para Eurico. Shirley desconfia 
ao ouvir Cibele comentar sobre a dívida as-
sumida por Dantas. Zeca volta para casa e 
Jeiza o ajuda. Bibi chega à casa de Alessia. 
Biga conhece João. Ivan é agredido na rua.

 
Capítulo 138 - Sábado
Ivan é socorrido e transeuntes avisam a 
Joyce e Eugênio. Marilda fala com Ritinha 
sobre o sucesso de seu vídeo. O médi-
co anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu 
bebê. Simone tenta falar com Silvana so-
bre sua doença. Dita sugere que Silvana avi-
se à polícia sobre o agiota. Joyce compre-
ende Ivan. Bibi e Dedé chegam à casa de 
Aurora. Garcia e Elvira apoiam a campanha 
de Ritinha contra Ruy, e Amaro aconselha o 
amigo. Irene procura Eugênio.

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