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Fator que
dificulta o

plantio

Categoria
de habili-
tação para

motos

Setor da
fábrica
têxtil

Constante 
adversário

do mau
na ficção

Pelo sedo-
so de ani-
mais como
o cavalo

Preposi- 
ção de  

"em cima 
do muro"

Mar que
banha

Veneza,
na Itália 

Erisipela,
psoríase

ou micose
(Med.)

Cada
quadrado
do xadrez

Repetições
de som

Krav (?),
arte de
defesa
pessoal

Ideia que
antecede a 
experiência
científica

(?) Pires,
atriz de "O
Tempo Não
Para" (TV)

Jardim  
(?), espa- 
ço para

meditação

Órgãos (?):
INSS, pre-
feituras e
câmaras

Montes (?):
dividem
Europa 
e Ásia 

Ensino (?):
tem alto 
nível de 
evasão

Passe,
em inglês

Formar
orvalho

congelado

Formato
da mão

francesa 

501, em 
algarismos
romanos

Quem (?),
seção in-
trodutória
de sites

(?) da sel-
va: o leão

Uva de
Algarve

Patente
superior

(?)-branco,
ave

Furo (?), destaque 
do noticiário

Componente comum
em nomes de oficinas

Bastão real
A textura
da língua
de gato

(?) das Ar-
tes, cidade
"É (?)!": 

complicado

Presente de Páscoa
para paladares
diferenciados

Dado do
endereço
Possui;
usufrui

Senhora
(abrev.)

Sufixo de
"cistite"

(?) da Lapa,
atração

do Centro 
do Rio

Anestésico
inalável 
Comer,

em inglês

Profissão
de Paulo
Gustavo

Documen-
to usado

como com-
provante
de renda

Aquele que se
beneficia do plano de
carreira da empresa

Calmas; tranquilas

Condição enumerada
em um contrato

Povo nati-
vo da Nova
Zelândia,
pratica a

dança
haka como
ritual de
guerra

4/gear — maga — pass. 5/crato — maori. 8/holerite.
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direita; 6-orelha do potrinho; 7-sombra do potrinho.
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turma da mata
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Capítulo 13 - Segunda-feira
Rodrigo deixa Jonas sozinho e vai ao hospi-
tal falar com Celina. Ana diz a Manuela que 
assumirá sua vida com Júlia. Cris leva Jonas 
para uma boate. Rodrigo vê Manuela com 
Júlia e pede para segurá-la. Ana é fria ao 
falar com Vitória. Sofia corta o clima entre 
Marcos e Dora. Celina cobra de Lourenço 
uma resposta para seu desejo de engravi-
dar. Ana sente a pressão em torno dela du-
rante seu jogo e teme uma derrota.

Capítulo 14 - Terça-feira
Ana vence o torneio e todos comemoram. 
Manuela vai com Júlia buscar Ana no aeropor-
to. Eva acorda e fica irritada ao descobrir que 
as filhas não estão em casa. Iná tem um for-
te pressentimento com as netas e senta-se na 
cama sem conseguir dormir. Depois de passar 
por um buraco, Manu capota com o carro na 
estrada. Logo em seguida, o veículo é empur-
rado por um caminhão e cai de um barranco.
 
Capítulo 15 - Quarta-feira
Ana sofre um trauma no acidente. Iná ten-
ta desesperadamente falar com as netas. 
Eva lê a carta deixada por Ana enquanto ela 
é levada pela ambulância para o hospital. 
Iná e Rodrigo ficam apreensivos ao sabe-
rem o que aconteceu e correm para o hos-
pital. Manuela implora que a enfermeira lhe 
dê notícias sobre Ana e Júlia. Rodrigo e Iná 

chegam ao hospital e ela avisa a filha do aci-
dente. Lúcio fala para a família que Ana pre-
cisa ser operada e que corre risco de vida. 
Eva implora que ele a deixe ver a filha.

Capítulo 16 - Quinta-feira
Eva se descontrola com o quadro de Ana 
descrito por Lúcio. Alice se desculpa com 
Iná por ter emprestado o carro. Começa a ci-
rurgia de Ana. Uma enfermeira leva Eva para 
ver Júlia, mas ela não dá muita atenção para 
a neta. Jonas se irrita com o filho por não ter 
ido à empresa. Lourenço consola Rodrigo. 
Lúcio fala para Eva que o estado vegetativo 
de Ana pode se estender indefinidamente.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Eva se desespera com o diagnóstico de Ana 
e passa mal. O médico explica o quadro de 
Ana para Iná, Laudelino e Rodrigo. Lúcio 
avisa Iná que Eva pode estar com um pro-
blema cardíaco e, por isso, deve ser preser-
vada de ter outro choque. Iná fala com Manu 
que ela deve esperar para contar a verda-
de sobre Júlia. Manuela vai ver Ana na UTI. 
Nanda incentiva seu irmão a enfrentar a mãe 
de Ana. Eva se enfurece ao ver Rodrigo no 
quarto de Júlia e fica em choque quando ele 
afirma que é o pai da menina.

Capítulo 18 - Sábado
Eva sente um mal-estar, e Manuela implora 
que Rodrigo vá embora. Laudelino fica de-
solado com a ausência de Iná. Laudelino 
tenta animar Iná. Jonas insiste em conversar 
com Rodrigo, que não dá atenção ao pai. 
Vitória se enfurece ao saber que Marcos deu 
uma carona para Alice e vai tirar satisfações 
com ela.

Capítulo 133 - Segunda-feira
Apolo e Tancinha têm uma discussão, mas 
acabam se beijando. Francesca se deses-
pera ao ver Guido. Carmela se emociona 
em conversa com Shirlei. Apolo confessa a 
Nair que está dividido. Fedora e Lucrécia de-
cidem se mudar da mansão. Giovanni ataca 
Bruna, que desmaia.

Capítulo 134 - Terça-feira
Giovanni tenta fugir do chalé. Camila pede 
ajuda a Enéas para encontrar Giovanni. 
Leozinho e Agilson fazem confusão na fei-
ra. Teodora aceita ajudar Rebeca. Dulce se-
questra Bia. Carmela é assaltada. Camila 
encontra documentos sobre a explosão do 
Grand Bazzar.
 
Capítulo 135 - Quarta-feira
Beto salva Bia do sequestro. Bruna con-
ta para Giovanni que foi a responsável pela 
explosão do depósito. Beto avisa Tancinha 
que pedirá o divórcio. Camila e Enéas en-
contram pista do paradeiro de Bruna e 
Giovanni. Epaminondas decide se divi-
dir entre Teodora e Safira. Guido chega à 
casa de Francesca. Adônis recusa o pre-
sente de Nair. Shirlei descobre que o pa-
drasto de Felipe é seu pai. Tancinha conta 
para Apolo que Beto salvou Bia. Camila é 
ameaçada por Bruna após descobrir onde 
Giovanni está.

 

Capítulo 136 - Quinta-feira
Giovanni consegue se libertar. Shirlei acei-
ta se aproximar de Guido. Apolo perdoa 
Tancinha e diz que quer recomeçar. Nair 
se decepciona com as mentiras de Adônis. 
Shirlei e Felipe se casam. Teodora e Safira 
disputam a atenção de Epaminondas. 
Leozinho quebra o encanamento da casa. 
Rebeca exige que Aparício abra mão de sua 
fortuna. Fedora vende frutas na feira. 
 
Capítulo 137 - Sexta-feira
Não será divulgado

Capítulo 138 - Sábado
Reprise do último capítulo

Capítulo 103 - Segunda-feira
Lurdes grava um vídeo pedindo ajuda para 
encontrar Domênico. Magno, Ryan e Érica 
se preocupam com a saúde da mãe por con-
ta da pandemia de COVID-19. Leila questio-
na Belizário sobre Penha. Vitória se preocu-
pa com o alcoolismo de Lídia. Érica e Davi 
se conhecem. Álvaro liga pra Verena. Betina 
anuncia que voltará a trabalhar como enfer-
meira por conta da pandemia. Jane desco-
bre que Thelma atropelou Rita. Thelma res-
ponde ao vídeo de Lurdes com uma história 
falsa sobre Domênico. Thelma comete mais 
um crime.
 
Capítulo 104 - Terça-feira
Thelma se martiriza por crime. Magno co-
menta com Lurdes que acredita que a res-
posta a seu vídeo seja falsa. Álvaro desco-
bre que foi Raul quem denunciou Marconi à 
polícia. Vera não consegue se entender com 
Vitória e não deixa que as filhas percebam 
seu estado de saúde. Magno ajuda Lídia. 
Betina pede Sandro em casamento. Marconi 
escapa da prisão. Marconi sequestra Betina.
 
Capítulo 105 - Quarta-feira
Marconi ameaça Betina para Sandro, que vai 
ao encontro dos dois. Raul e Vitória se pre-
ocupam com a reação do filho. Lurdes deci-
de ir até o bar de onde foi enviado o e-mail 
falso sobre Domênico. Betina alerta Raul e 
Vitória, que acionam a polícia. Sandro aju-
da Marconi a escapar. Raul ameaça Álvaro 
para salvar Sandro. Marconi morre nos bra-
ços de Sandro. 
 
Capítulo 106 - Quinta-feira
Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se bei-
jam. Raul e Vitória descobrem que foi Álvaro 
quem armou a morte de Marconi. Vitória e 
Miranda estranham o comportamento de 
Natália ao falar de Vera. Érica se assus-
ta com a ameaça recebida por Davi. Danilo 
é surpreendido por Fátima. Betina volta a 

trabalhar no hospital. Danilo descobre que 
Thelma pagou Fátima para dizer que era sua 
mãe biológica.
 

Capítulo 107 - Sexta-feira
Danilo confronta Durval e o convence a aju-
dá-lo a encontrar sua verdadeira mãe bioló-
gica. Sandro volta para a casa de Vitória e 
Raul. Lurdes aconselha Magno sobre Lídia. 
Vera proíbe Natália de revelar sua doença 
para Miranda e Vitória. Camila flagra Thelma 
falando mal dela para Caio. Penha muda 
seu depoimento para beneficiar Álvaro. 
Álvaro deixa a prisão e manda um recado 
para Raul. Danilo comunica a Thelma que 
se mudará com Camila. Thelma decide con-
tratar Belizário para tirar a vida de Camila.
 
Capítulo 108 - Sábado
Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se 
Thelma aceitar vender seu restaurante para 
ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo, 
e os dois estranham. Lurdes tem um mau 
pressentimento. Sandro confronta Álvaro. 
Durval ajuda Danilo a encontrar as mulhe-
res que deram à luz no Hospital do Passeio 
no dia em que ele nasceu. Érica confiden-
cia com Ryan seu envolvimento com Davi. 
Davi descobre que Álvaro é o dono do 
Condomínio Floresta. Camila sai de casa e 
é seguida por Veiga. Danilo descobre que 
Thelma não perdeu seu filho bebê. Camila é 
atropelada, e Lurdes se desespera.

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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