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3/ulo. 4/anis. 5/adobe — luigi — slide. 9/toro rosso. 16/álbuns dos beatles.

5
8

a
n
o
s

d
e

t
r
a
d
i
ç
ã
o

a

s
e
r
v
i
ç
o

d
a

z
o
n
a

n
o
r
t
e Jogo dos Sete Erros: 1-fechadura da porta; 2-detalhe no lápis; 3-narina; 4-mão esquerda; 5-buraco do apontador; 
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Capítulo 109 - Segunda-feira
Sofia e Alice se emocionam ao se conhecerem. 
Laura termina o relacionamento com Lúcio. 
Júlia chama Ana de mãe. Ana anima Sofia an-
tes de seu primeiro jogo no torneio. Vitória exige 
que Cecília faça um jogo técnico para ganhar 
suas partidas. Sofia e Cecília vencem todas as 
partidas e seguem para a final do torneio.

Capítulo 110 - Terça-feira
Ana tenta tranquilizar Sofia durante o treino, 
enquanto Vitória é dura com Cecília. Laudelino 
aceita ser sócio de Rodrigo em outro negócio. 
Iná reclama de Laudelino para Moema. Cris fla-
gra Jonas no restaurante com Ângela e aca-
ba esquecendo Tiago em uma área de recrea-
ção do shopping. Lorena avisa que Tiago está 
no shopping e Lourenço corre para buscá-lo.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Rodrigo fica encantado ao ver Manuela arruma-
da para sair. Lourenço diz que lutará pela guarda 
de Tiago. Cecília vence a partida, e Vitória sorri 
satisfeita. Ana conforta Sofia. Vitória se preocu-
pa com o estado emocional de Cecília. Lourenço 
afirma para seu advogado que pretende fazer o 
que estiver a seu alcance para ficar com Tiago.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Dora reclama para Celina das atitudes de 
Marcos com a agência. Suzana convida Renato 
para trabalhar com ela. Laudelino vai ao tera-
peuta. Cícero fica enciumado ao saber que 
Suzana trabalhará com Renato. Ana e Lúcio fa-
zem diversos programas juntos. Há uma pas-
sagem de tempo. Lúcio e Ana se beijam.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Ana conta para Alice que reatou com Lúcio. 
Laudelino pensa em compartilhar com Iná o re-
sultado de sua terapia. Celina se emociona com 
o pedido de Lúcio para estar com ela na sala 
de parto. Lourenço conta para Rodrigo que en-
trou com uma ação contra Jonas. Tiago fica tris-
te com a falta de atenção dos pais e pede para 
Lorena ligar para Lourenço. Ana conta para 
Júlia que voltou a namorar Lúcio. Jonas recebe 
a notificação da ação de Lourenço contra ele. 

Capítulo 114 - Sábado
Eva sugere que Ana escreva sua biografia. 
Humberto desfaz a sociedade com Marcos. 
Manuela leva Júlia para conhecer a fazenda de 
Gabriel. Iná e Laudelino reatam o namoro. Nanda 
encontra uma partitura de Lui dedicada a ela e 
Francisco. Jonas fica perplexo com a coragem 
de Lourenço em persistir com a ação contra ele.

Capítulo 91 - Segunda-feira
Mário afirma a Marlene que precisa esquecer 
Helena. Bel pede ajuda a Gabi para chamar a 
atenção de Alejandro. Rafael promete a Alexia 
que não contará a Renzo que Kyra está viva. 
Alan resolve terminar seu namoro com Kyra, 
depois que ela confessa que ainda ama Rafael. 
Os filhos de Alan notam a tristeza do pai. 
Ermelinda estranha ao saber que um empresá-
rio procurou por ela no sítio em Judas do Norte.

Capítulo 92 - Terça-feira
Júlia celebra a recuperação de Téo, que voltou 
a andar sem muletas. A Consulesa deixa claro 
para Nanico e Ermelinda que não pode haver 
envolvimento entre eles. Emocionada, Luna 
conta para Alexia, Kyra, Ermelinda, Zezinho e 
Alejandro como foi o reencontro com Helena e 
que a empresária a reconheceu como sua fi-
lha. Hugo se oferece para proteger Luna para 
armar contra Helena.
 
Capítulo 93 - Quarta-feira
Hugo se vangloria por ter conseguido enganar 
Helena. Júlia convoca Alan a se arrumar e sair 
com ela para se distrair. Hugo combina com 
Dominique de  ameaçar Luna para ela falar sobre 

as outras duas testemunhas. Alexia e Renzo 
saem para jantar. Kyra conta a Rafael sobre o cri-
me que ela testemunhou em Cancun com Alexia 
e Luna e diz que Renzo tentou matá-las.
 
Capítulo 94 - Quinta-feira
Kyra tenta convencer Rafael de que ela está fa-
lando a verdade. Renzo beija Josimara e diz 
pra ela que sabe que ela é Alexia. Renzo avi-
sa a Aurora que reunirá provas para colo-
car Dominique e a quadrilha da tia na cadeia. 
Zezinho previne Alexia para não acreditar em 
Renzo. Helena conta a Téo sobre Luna, e reve-
la ao enteado que a fisioterapeuta foi salva por 
ele no furacão. Téo descobre que Luna é Fiona.

Capítulo 95 - Sexta-feira
Luna conta a Téo que foi obrigada por Úrsula a di-
zer que se aproximou dele por interesse, e revela 
ao ex-namorado que se envolveu com Alejandro.
Hugo pede a Dominique uma arma para matar 
Luna. Renzo diz a Alexia e a Zezinho que tem um 
plano para descobrir quem são as pessoas que 
fazem parte da quadrilha de Dominique. Hugo 
aproveita que Helena e Téo saíram para ficar 
sozinho em casa com Luna. Queen e Mosquito 
não gostam de saber que Kyra pediu demissão. 
Renzo diz a Dominique que deseja se envolver 
nos negócios. Hugo dopa Luna.
 
Capítulo 96 - Sábado
Hugo é surpreendido com a chegada de 
Júlia e esconde Luna, desmaiada, no escritó-
rio. Renzo revela a Dominique que deu uma 
chance para Alexia, Kyra e Luna fugirem du-
rante o furacão. Mosquito e Queen dizem para 
Kyra que Alan se casará com Júlia. Sem sa-
ber que está sendo gravada, Dominique mos-
tra a Renzo a planilha e um dossiê completo 
sobre as pessoas de sua quadrilha. Dominique 
descobre que Aurora estava gravando sua 

conversa com Renzo. Úrsula pede ajuda a 
Gael. Luna consegue fugir de Hugo.

Capítulo 73 - Segunda-feira
José Alfredo volta para casa e Maria Marta 
o provoca. José Alfredo obriga Maria Marta 
a conversar com ele. Cristina discute com 
Vicente. Victor pede que Tuane vá outras vezes 
jantar em sua casa. Du escuta a conversa entre 
Maria Marta e José Alfredo e conta para João 
Lucas. Maria Clara revela para José Alfredo 
que Maria Marta fez um pacto com ela e seus 
irmãos. Maurílio liga para Maria Marta. Tuane 
discute com Cora. Beatriz questiona Cláudio 
sobre o futuro de seu casamento. Maria Marta 
aceita ajudar José Alfredo com a condição de 
ele terminar seu romance com Maria Ísis.

Capítulo 74 - Terça-feira
José Alfredo afirma a Maria Marta que não vai 
se separar de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da recep-
ção de abertura do novo restaurante. Chega o 
resultado do exame de DNA. Fernando ouve 
Cristina e Elivaldo falando sobre a reunião 
com José Alfredo e avisa a Cora. Maria Marta 
se lembra de quando pediu para Silviano guar-
dar o diamante rosa em sua casa. Cora invade 
a sala de José Alfredo e exige saber o resulta-
do do exame de DNA. José Alfredo destrói o 
envelope com o resultado do exame de DNA e 
avisa a Cristina que irá adotá-la. 

Capítulo 75 - Quarta-feira
Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. 
Érika confidencia para Téo que Robertão procu-
rou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro 
liga para o publicitário. Orville pensa em contra-
tar Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se ofe-
rece para ligar para os convidados para a inau-
guração do novo restaurante e Cláudio aponta 
Maria Marta como uma das primeiras de sua 
lista. Reginaldo pensa no diamante rosa que 
Antoninho vendeu para José Alfredo. Maurílio 
declara guerra contra José Alfredo.
 
Capítulo 76 - Quinta-feira
José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria 
Clara pede para se encontrar com Vicente. Ísis 
ajuda Antônio a fechar o restaurante. Cora vê 

Eliane no quarto e Cristina e Elivaldo se preo-
cupam com a tia. Danielle incentiva José Pedro 
a se aliar a José Alfredo. Lorraine e Ismael na-
moram. Cora faz planos para o futuro. Cristina 
é dispensada por Vicente e Xana tenta ampará
-la. Cristina vê quando Vicente se encontra com 
Maria Clara. José Alfredo desconfia do com-
portamento de Du. Maurílio fica intrigado com 
as atitudes de Maria Marta. José Alfredo se en-
furece ao se lembrar da conversa com Maurílio.

Capítulo 77 - Sexta-feira
José Alfredo se lembra do médico que salvou 
sua vida na mata e pede que Josué o encon-
tre. Silviano cuida de Maria Marta. Cora avisa 
a Jairo que precisará dele. Cristina vê Vicente 
e Maria Clara juntos. Carmem e Orville procu-
ram por Salvador. José Alfredo manda Cristina 
ir à joalheria Império. Cora engana Pietro. 
Érika busca Robertão em casa. Josué encon-
tra Espinoza. José Alfredo conversa com Maria 
Marta sobre Maurílio.

Capítulo 78 - Sábado
Maria Marta afirma a José Alfredo que vai aju-
dá-lo a enfrentar Maurílio. Josué avisa ao 
Comendador que Espinoza está a caminho do 
Rio de Janeiro. Elivaldo impede Tuane de ficar 
no lugar de Cristina no camelódromo. Juliane 
pensa em trabalhar como vendedora e Xana 
a apoia. Érika assiste à sessão de fotos de 
Robertão. Maria Ísis liga para Maria Marta e a 
convida para a inauguração do restaurante do 
Vicente. Enrico volta ao Brasil. Espinoza se en-
contra 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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