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APOLONOVOS

Áspero; 
encarqui-

lhado

(?) de
Parkinson,
doença de-
generativa

Produtos
agrícolas

não indus-
trializados

É traba-
lhada na
terapia
(Psic.)

A prova a-
plicada em
cursos de
idiomas

Tipo de
brinco em
formato
circular

Abrevia-
tura de

“torre”, no
xadrez

Automas-
sagem que
preveniria
doenças

Violeta (?),
cantora e 

composito-
ra chilena

O sorriso
como o de

Tião
Macalé

Veículo que
transporta

cargas
pequenas

O ar, em
grandes
altitudes

(?)
Calheiros:
presidiu o 
Congresso

Par ou (?),
jogo para
resolver
impasse

Diz-se de
quem faz 
muscula-
ção (gír.)

Peça que
faz par 

com a roda
do carro

Capital da
França

Livre na 2ª
Guerra

Muito
utilizada
(a roupa)

Doce
pastoso de
milho com

canela

Rene Rus-
so, atriz

de “Thor”
(Cin.)

Deus da
juventude
e da luz
(Mit.)

“Andrea
(?)”, suces-
so do Legi-
ão Urbana

(?) e
usados: os
carros, em

feirões

“Beijinho no
(?)”, suces-
so do funk

Arca

Fúria
Criatura co-
mo o Shrek

(Cin.)

Árvore
brasileira
Nome da
letra “L”

Pavor
Tirar (?):
zombar
(bras.)

Porém;
todavia

Diluído (o
leite)

Homem de meia-
idade que não casou

Esperidião Amin,
senador catarinense

Bário
(símbolo)

Enfeite

Artigos em uma lista
de compras

Técnica indígena
que usa penas

para confeccionar
acessórios 

2ª nota
musical

Quebrado;
avariado

Prender
com corda
Noel Rosa,
sambista

El. comp.:
de “aero-

moça”
(?) anglica-
na: seu pontífice é a
rainha da Inglaterra

Unidade de
venda da
madeira

Imposto que não inci-
de sobre a
poupança

(sigla)

5/argel — doria — parra — paúra. 6/igreja. 12/arte plumária.
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e Jogo dos Sete Erros: 1-tomada; 2-mão direita; 3-pé direito; 4-narina; 5-ouvido esquerdo; 6-prego na cadeira; 

7-nuvem à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 85 - Segunda-feira
Júlia pede para morar com Manuela. Celina 
fica tensa com a possibilidade de estar grá-
vida. Iná encoraja Ana a procurar Manuela. 
Mariano fala com Vitória sobre sua filha 
Cecília. Laudelino conta para Iná que está do-
ente. Ana chega ao bufê e pede para conver-
sar com Manuela.

Capítulo 86 - Terça-feira
Manuela não perdoa Ana e pede para ela ir 
embora. Iná consola Laudelino. Manuela con-
ta para Júlia que se mudará para Florianópolis. 
Laudelino confirma que terá que fazer uma 
cirurgia. Rodrigo fala para Nanda que não 
consegue deixar seus sentimentos por Ana. 
Manuela se despede de Iná e Maria. Ana e 
Lúcio se beijam.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Vitória fica satisfeita com o desempenho de 
Cecília. Iná e Laudelino dançam e trocam 
declarações de amor. Manuela chega de 
Florianópolis para passar o fim de semana 
com Júlia. Rodrigo vai para a casa de Nanda, 
que não consegue animar o irmão. Eva pro-
cura Manuela.
 
Capítulo 88 - Quinta-feira
Manuela expulsa Eva de sua casa. Mariano 
convida Vitória para uma reunião em sua 
casa. Laudelino é levado para a cirurgia. Júlia 
sai com Ana e Lúcio para um piquenique. Júlia 
comenta com Rodrigo que Lúcio esteve com 
elas no passeio. Rodrigo avisa a Lourenço 
que se encontrará com Tiago. Lourenço vai 

ao encontro de Rodrigo com Tiago, mas ape-
nas os observa de longe.

Capítulo 89 - Sexta-feira
Lourenço vai embora sem ser visto. Lorena vi-
sita Laudelino no hospital. Lúcio convida Ana 
para viajar e ela aceita. Mariano fica impres-
sionado com Vitória. Wilson encontra-se com 
Aurélia, mas não consegue terminar o namo-
ro com ela. Ana e Lúcio chegam à pousada. 
Lúcio diz para Ana que a ama. Rodrigo vê Ana 
e Lúcio se beijando.

Capítulo 90 - Sábado
Rodrigo não gosta de saber que Ana e Lúcio 
estão namorando. Ana se entristece por 
Manuela não participar da festa de Júlia. 
Cecília vence o torneio de tênis. Mariano e 
Vitória se beijam. Júlia questiona Ana sobre 
seu nascimento. Ana conversa com Rodrigo 
sobre tudo o que passou quando estava na 
Argentina. Lúcio fica surpreso ao ver Ana e 
Rodrigo sozinhos no quarto.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Luna fica nervosa ao saber por Alejandro que 
Mário está no Brasil. Agnes aceita participar 
da fundação para crianças carentes criada por 
Renzo em homenagem a Kyra. Ermelinda diz 
a Luna que é mais seguro que ela não saiba 
o endereço do pai em São Paulo. Kyra acei-
ta o convite de Alan para jantar. Alexia con-
segue pegar a chave da casa de Renzo. Alan 
fica surpreso quando Kyra impede que uma 
mulher flerte com o advogado no restaurante.

Capítulo 68 - Terça-feira
Kyra confessa a Alan que sentiu ciúmes do 
advogado. Úrsula avisa a Vicky que vai pro-
var que Luna/Fiona é uma farsante. Renzo co-
menta com Lúcia que por um momento sen-
tiu que Josimara fosse a pessoa por quem ele 
se apaixonou. Lúcia avisa a Renzo que apro-
va o romance do rapaz com Alexia/Josimara. 
Kyra e Alan esticam a noite num karaokê. O 
advogado solta a voz e Kyra fica encanta-
da com o talento de Alan. Os dois se beijam 
apaixonados.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Rafael diz a Junior que não consegue pe-
dir Renatinha em noivado. Helena deixa 
Téo impressionado ao dizer que quer Luna/
Fiona a seu lado durante a cirurgia do filho. 
Marlene mostra a Alejandro a casa onde mora 
Ermelinda. Graziela informa a Alan que Kyra/
Cleyde se ausentará do trabalho por uma se-
mana. No momento em que Téo se prepara 
para entrar em cirurgia, Úrsula revela ao ex-
noivo e sua família que Luna/Fiona é uma 
impostora.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Úrsula comprova que Luna/Fiona usa docu-
mentos falsos Renatinha ouve quando Rafael 
diz para Alexia/Josimara que ama Kyra. 
Helena confronta Luna/Fiona. Gabi escuta 
Dominique dizer a Edu que Mário não sabe 
que a filha está viva. Edu sequestra Ivo a man-
do de Dominique. Alejandro conta a Luna que 
Dominique procurou Mário. Alejandro se ofe-
rece para entrar na casa de Dominique e aju-
dar a encontrar a planilha. Helena pergunta 
ao médico Emir se Téo voltará a andar.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Emir diz a Helena que é preciso esperar Téo 
acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha 
exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael 
um áudio de Kyra confessando que traiu o ex-
namorado. Ivo consegue fugir do cativeiro, e 
Edu o persegue. Alejandro leva Luna ao res-
taurante em que Mário trabalha como chef. A 
jovem observa o pai escondida e se emocio-
na. Edu avisa a Dominique que, durante a per-
seguição, o carro de Ivo caiu em uma riban-
ceira. Téo fica desesperado ao acordar e não 
sentir as pernas.

Capítulo 72 - Sábado
Luna comenta com Ermelinda que observou 
Mário de longe e gostou de vê-lo empolga-
do com o trabalho. Ermelinda aconselha Luna 
a se afastar de Helena e Téo depois do es-
cândalo armado por Úrsula no hospital. Alexia 
diz a Kyra e a Luna que elas precisam inva-
dir a casa de Dominique e conseguir a pla-
nilha. Isaac pergunta a Bia por que ela não 
avisou que usa marca-passo. Renatinha es-
cuta o áudio gravado por Kyra, revelando a 
Alexia/Josimara que traiu Rafael. Luna en-
tra no quarto de Téo no momento que Úrsula 
vai contar ao rapaz o que descobriu sobre a 
fisioterapeuta.

Capítulo 49 - Segunda-feira
Maria Marta e José Pedro não aceitam a deci-
são de José Alfredo de empregar João Lucas. 
Xana muda o visual de Ismael. Maria Ísis men-
te para tentar convencer José Alfredo sobre o 
seu engano. Cora afirma a Magnólia e Severo 
que só pagará os dois após receber a confir-
mação do teste de DNA. Magnólia e Severo 
encontram o álbum de recortes de Cora.

Capítulo 50 - Terça-feira
Maria Clara e José Pedro estranham quan-
do Amanda diz que Maria Marta lhe dará uma 
joia. Kelly incentiva Maria Ísis a dar uma chan-
ce para João Lucas. Salvador conversa com 
Orville. Maria Ísis dispensa Magnólia, que fica 
desconfiada. Jurema avisa a Jairo para arrumar 
sua mudança para o Rio de Janeiro. Tuane des-
cobre que está sem dinheiro. Jairo furta uma 
senhora na rua. Amanda provoca Danielle.
 
Capítulo 51 - Quarta-feira
Maria Marta sugere que José Alfredo ajude a 
família de Cristina. Xana comenta com Juliane 
e Naná que se preocupa com o comporta-
mento de Fernando. Ismael pede para voltar 
a morar com Lorraine. José Alfredo estranha 
o comportamento de João Lucas. Cora recla-
ma ao ver Cristina sair para encontrar Vicente. 
Marta cobra uma resposta de José Alfredo so-
bre a ajuda a Cristina. Magnólia avisa a Cora 
que o exame de DNA está pronto. 

Capítulo 52 - Quinta-feira
Maria Clara vai com Maria Marta e Amanda fa-
zer a última prova de seu vestido de noiva. 
José Alfredo avisa a Maria Ísis que irá visitá
-la à noite. José Alfredo vai ao camelódromo. 
José Alfredo pede para Manoel preparar um 
bom almoço para Cristina. Maria Ísis avisa aos 
pais que João Lucas a procurou. Fernando 
não acredita que Cristina tenha aceitado fazer 
um exame de DNA com José Alfredo e ques-
tiona Cora. José Alfredo pergunta a Cristina 
sobre o exame de DNA.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Merival declara para Maria Marta e seus filhos 
que o exame de DNA foi forjado. Cristina e 
José Alfredo constatam que Cora é a respon-
sável pela falsificação do exame. Tuane pede 
que Elivaldo a ajude. Juliane dá um fora em 
Orville. Cora se nega a falar com Magnólia. 
Cristina e José Alfredo encontram Maria Marta 
na casa de Cora e ficam surpresos.

Capítulo 54 - Sábado
Cora afirma que José Alfredo será considera-
do pai de Cristina mesmo contra sua vonta-
de. João Lucas liga para Maria Ísis. Reginaldo 
procura Tuane e Jurema. Maurílio marca um 
encontro com Maria Marta. Maria Ísis faz 
uma massagem em José Alfredo. João Lucas 
passa a noite com Du. Elivaldo encontra 
Reginaldo na casa de Tuane. Marta e Maurílio 
se encontram no restaurante de Enrico.

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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