
Página 4 - São Paulo, 22 de abril de 2021 - Imóveis

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 16

LETF
TANGERINA

MAGGIERL
NOARCAOS
QTOCANTE

BULEERAT
EEULOEE

COISALAN
COFAIXA
ELET

ROBRAS
AERRRMU

S

NTTEARES
CIRCENSET

CAISDIA
OSC

ARECE
SAR

Peça que
conecta o
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Fruto tam-
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1945 (BR)

Conjunto
numeroso 
de abelhas

Recipiente
para chá
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O intuito
do filme
de terror

Formação
do pro-

fessor de
idiomas
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para
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marcante
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verde
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marciais
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Super-
Homem

Primeiro
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data, em
português 

Música
(abrev.)

Artefatos
de pesca

Rede local
(Inform.)
Relativo 

ao tribunal

Editores
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aflição
Ter por
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Que gera
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total
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Michigan, Superior
ou Tanganica (Geog.)
Principal instalação
do carioca AquaRio

"Rotação",
em rpm

Passeio 
curto (pop.)

Capital e maior
cidade da Albânia

Essa (?):
isso

O artista
como o
palhaço

Empresa 
que promo-
ve o Procel,
programa
de uso ra-
cional de
energia
elétrica 

Aeronáuti- 
ca (abrev.)

Vai ao
chão

Prêmios 
de Cinema
dos EUA e
da França,
respecti-
vamente

3/air. 6/maggie. 7/falsete. 10/carol abras — eletrobras. 14/tanque oceânico.
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Capítulo 49 - Segunda-feira
Manuela se emociona com a formatura de 
Rodrigo. Jonas marca um encontro com 
Nanda. Renato tira fotos de Alice e faz per-
guntas sobre ela para um amigo. Rodrigo diz 
a Lourenço que Manuela é a responsável pela 
felicidade deles. Ana abre os olhos e balbucia 
o nome de Júlia para Eva.

Capítulo 50 - Terça-feira
Lúcio se emociona ao confirmar que Ana está 
se recuperando. Rodrigo avisa a Manuela que 
eles irão viajar. Rodrigo orienta Maria a cuidar 
dos negócios enquanto ele estiver viajando. 
Eva mente para Lúcio e diz que avisou à fa-
mília sobre a recuperação de Ana. Renato se 
aproxima de Alice. Lúcio conta para Manuela e 
Iná sobre a recuperação de Ana.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Lúcio explica para Manuela e Iná como será 
a rotina da recuperação de Ana. Vitória leva 
Bárbara para a casa de Marcos, e ele desiste 
de sair com Dora. Ana tenta balbuciar o nome 
de Manuela. Lúcio pede que Eva não deixe 
Ana presenciar nenhuma crise familiar. Alice 
desconfia de Renato. Lúcio leva Manuela para 
ver Ana.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Manuela consegue se comunicar com Ana. 
Manuela conta para Rodrigo que Ana está se 
recuperando. Manuela vela o sono de Júlia. 
Alice conta para Manuela sobre sua descon-
fiança em relação a Renato. Rodrigo se acon-
selha com Lourenço. Rodrigo fica sensibiliza-
do ao ver Ana.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Rodrigo fala sobre Júlia com Ana, e os dois se 
emocionam. Eva conta para Vitória sobre a re-
cuperação da filha. Manuela diz para Alice que 
seu casamento está abalado. Rodrigo confes-
sa a Nanda que não esqueceu Ana. Celina afir-
ma a Lúcio que a recuperação de Ana lhe de-
volveu o ânimo. Renato decide se apresentar 
para Alice.

Capítulo 54 - Sábado
Alice se emociona ao constatar que a his-
tória de Renato é verdadeira. Rodrigo conforta 
Manuela e confessa a Celina que teme por seu 
relacionamento com Manuela. Lúcio orienta 
Manuela a esperar para contar qualquer coisa 
para Ana. Eva pergunta a Manuela e Rodrigo 
quando irão contar para Ana que estão juntos.

Capítulo 31 - Segunda-feira
Luna desabafa com Kyra e acredita que sua re-
lação com Juan chegou ao fim. Juan conversa 
com Mário, que aconselha o amigo a esquecer 
Luna. Luna confessa a Kyra que gosta de Téo. 
Alan fica impressionado como Kyra/Cleyde 
conquistou seus filhos, e demonstra sentir atra-
ção pela babá. Helena parabeniza Micaela pela 
conclusão do restaurante. Petra não tem bom 
desempenho na novela. Alexia/Josimara reve-
la a Marieta que está apaixonada por Zezinho. 
Tarantino defende Bia de Erick e Tammy. Téo 
se declara para Luna/Fiona e os dois se beijam.

Capítulo 32 - Terça-feira
Luna/Fiona fica desconcertada com o beijo de 
Téo, e decide se afastar do rapaz. Úrsula che-
ga à casa do namorado. Isaac aparta a briga 
entre Tarantino e Erick. Micaela sugere que Téo 
termine seu namoro com Úrsula. Helena de-
cide seguir Luna/Fiona. Bel aconselha Alexia/
Josimara a revelar o que sente por Zezinho. 
Edu diz a Dominique que Renzo não serve para 
trabalhar com ela. Helena aparece na casa de 
Ermelinda e surpreende Luna/Fiona.

Capítulo 33 - Quarta-feira
Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua 
mãe. Helena se arrepende de ter ido à casa de 

Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fi-
sioterapeuta deixa claro que deseja o bem de 
Téo e o da empresária. Ignácio, Alan e famí-
lia conversam sobre a viagem ao Rio. Alexia 
e Zezinho desembarcam em Judas do Norte. 
Alexia se prepara para se declarar a Zezinho, 
quando vê o sutiã que ele usou em seu disfarce 
e questiona se o rapaz está com outra mulher.

Capítulo 34 - Quinta-feira
Alexia briga com Zezinho por achar que ele 
tem uma amante. Luna diz a Kyra que vai con-
versar com Téo. Ermelinda briga com Kyra por 
ter aceitado ir ao Rio com Alan. Verônica fala 
com um dos irmãos sobre acabar com a vida 
de Micaela. Gabi pede para conversar com 
Juan. Bel percebe que Edgar está interessa-
do em Ermelinda. Renatinha pede a Rafael 
para demitir Alexia/Josimara. Dominique ame-
aça Lúcia sobre Renzo. Téo termina o namo-
ro com Úrsula.

Capítulo 35 - Sexta-feira
Úrsula promete provar a Téo que Luna/Fiona 
é interesseira. Dominique fica furiosa ao ser 
ameaçada por Lúcia. Alexia e Zezinho se 
beijam, e a casa pega fogo. Téo ouve quan-
do Hugo diz que Helena seguiu Luna/Fiona. 
Micaela cuida do machucado de Bruno. Ivo diz 
a Alexia/Josimara que a polícia busca provas 
contra a quadrilha de Dominique e a alerta so-
bre o envolvimento com Zezinho. Mário con-
ta a Juan que o dono do hotel quer contratá-lo 
como chef de um restaurante em São Paulo.

Capítulo 36 - Sábado
Mário não gosta do convite para trabalhar no 
Brasil, e Juan se anima com a possibilidade de 
rever Luna. Alexia e Zezinho namoram no lago. 
Alexia garante a Zezinho que não sente nada 
por Renzo. Renzo pensa em Alexia. Bruno e 
Gael presenteiam Micaela. Verônica fala com 

um dos irmãos sobre o plano de acabar com 
Micaela. Renatinha se insinua para Rafael. 
Começa a festa de lançamento da novela. Téo 
mostra fotos a Luna/Fiona e fala da possível 
cirurgia. Kyra/Cleyde e Alan são rendidos por 
bandidos.

Capítulo 13 - Segunda-feira
Maria Marta convence Cristina a aceitar a sua 
oferta e entrega um cheque para ela em troca 
de uma carta renunciando o parentesco com 
José Alfredo. José Alfredo guarda a carta es-
crita por Cristina em seu cofre. Cristina vai ao 
camelódromo e mostra o cheque que recebeu 
de Maria Marta para Marcão. Marcão comemo-
ra com todos que trabalham no camelódromo 
ao ver que Cristina vai ajudá-los a reerguer o 
espaço. José Alfredo anuncia à família que nin-
guém o substituirá na empresa.

Capítulo 14 - Terça-feira
Maria Marta diz a José Pedro para esperar a 
hora certa de assumir seu lugar na empresa. 
José Alfredo fala de forma ríspida com José 
Pedro. Cora conversa com Cristina e reclama 
do dinheiro que ela acertou com Maria Marta. 
Marisa entrega a José Pedro o relatório de des-
pesas do último mês. José Alfredo elogia Maria 
Clara por seu trabalho como designer de joias. 
José Alfredo chega ao restaurante de Enrico e 
Vicente afirma que pode fazer a comida pedi-
da pelo Comendador.

Capítulo 15 - Quarta-feira
José Alfredo elogia a entrada servida no res-
taurante de Enrico. Lorraine aguarda ansiosa 
pela encomenda de Maria Marta. José Alfredo 
fica encantado com a comida de Vicente e 
Enrico assume a autoria dos pratos. Maria 
Marta sugere para Danielle que ela procure 
um emprego. Maria Ísis vê José Alfredo com 
Maria Clara e fica arrasada. Érika tenta con-
vencer Téo a desistir de publicar notícias so-
bre Cláudio. José Alfredo flagra Magnólia na 
casa de Maria Ísis.

Capítulo 16 - Quinta-feira
Magnólia inventa uma desculpa para José 

Alfredo, mas é expulsa da casa de Maria Ísis. 
Maria Marta vai para uma delegacia e faz uma 
denúncia dizendo que está sendo chanta-
geada. Silviano e Brigel ameaçam Ismael e 
Lorraine. Cora reclama dos gastos de Cristina. 
Fernando elogia Cristina. José Alfredo pergun-
ta para Helena onde está Maria Marta e fica 
desconfiado com a resposta. José Alfredo per-
gunta para João Lucas quando ele vai come-
çar a trabalhar.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Leonardo faz um acordo com Téo em troca 
das provas contra Cláudio. João Lucas não 
gosta da ideia proposta por seu pai de come-
çar a trabalhar na Império. Érika conversa com 
Fernanda sobre o seu trabalho. Vicente pede 
para sair mais cedo do restaurante para resol-
ver uma questão pessoal. Vicente encontra 
Cristina e os dois acabam se beijando. José 
Alfredo percebe que Maria Marta o observou 
durante a noite.

Capítulo 18 - Sábado
João Lucas ouve uma discussão entre seus 
pais. Magnólia e Severo vão à casa de Ísis. 
Cláudio conversa com Beatriz. José Alfredo 
pensa em fazer uma festa para mostrar a nova 
coleção de joias da “Império”. Vicente pen-
sa em Cristina. Merival confirma a Maria Marta 
que Elivaldo será libertado. Maria Marta exige 
que Helena descubra o nome e o endereço da 
amante de José Alfredo. Lorraine consegue o 
endereço da “Império”. Cláudio conversa com 
José Alfredo.

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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