
Página 4 - São Paulo, 8 de julho de 2021 - Imóveis

Solução

BANCO 48

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

ACD
VACUOTERAPIA
LERMINN

MELODIATÇ
DESTABUA
ORCEARS
SAMARITANO

VRRIOSR
ITRONOD

INGLESAME
HAIATAS

CENTRALST
DGAVMCI
OUTARIANA

SEMBLANTES

(?)-5: foi
decretado

em 13/
12/1968

3(?),
recurso

de placas
de vídeo

Estalagem,
em inglês

Morcego,
em inglês

Um dos
elementos 
essenciais
da Música

(?) de
carne,

utensílio 
de cozinha

(?)
Moines,

capital de 
Iowa (EUA)

(?) fashion,
aspiração
da modelo
iniciante

O Bom (?),
uma das

parábolas
bíblicas

Valentino
Rossi,

piloto da
MotoGP

(?) Branco,
a maior
cidade
acriana

Idioma de
origem da

palavra
"recital"

Mercador 
ambulante

(bras.)

Haroldo de
Andrade,
radialista
curitibano

Forma da
régua de
desenho
técnico

Garantia
em um

contrato
de aluguel

Madame
(?), vilã

de HQs de
Disney

Theresa
May, ex-
premier
britânica

1.101, em
algarismos
romanos

Nativa do
1º signo 

do Zodíaco
(Astrol.)

Expressam
o humor

das
pessoas

Fora, em
inglês

"(?) do
Brasil",
filme

indicado
ao Oscar

Adore
Livros-(?),

itens de 
papelarias

Senhor
(abrev.)
Aveia, 

em inglês
Símbolo

da realeza
Grupo de
bandidos

Arte, em
latim

Átomo
eletrizado

Hábito do
estudioso

Terapia
para me-
lhorar a

circulação
linfática

Agilizar; apressar
Circuito que é

atração turística 
da Serra Gaúcha

Espaços de sepulturas
e práticas religiosas
Naipe que simboli-
zava o comércio

Frevo, ciranda, 
forró e pastoril

"Mona Lisa" e "A
Última Ceia"
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eJogo dos Sete Erros: 1-pedra no chão; 2-dedo da mão esquerda; 3-nariz do homem; 4-picareta; 5-pé esquerdo; 

6-olho do burro; 7-nuvem à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 115 - Segunda-feira
Gabriel e Manuela saem para jantar e se 
beijam. Marcos se oferece para ir à esco-
la de Olívia representando seu pai. Cícero 
tem ciúmes da proximidade entre Suzana e 
Renato. Alice apresenta João, seu namora-
do, para Renato. Nanda convida Francisco 
para morar com ela. Cris flagra Lorena e 
Lourenço juntos.

Capítulo 116 - Terça-feira
Cris demite Lorena. Nanda mostra a 
Francisco a partitura manuscrita por Lui e os 
dois se comovem. Sofia sugere que Miguel 
trabalhe como auxiliar de Ana. Manuela fica 
envergonhada com os elogios de Iná na 
frente de Gabriel. Lúcio e Ana decidem se 
casar.
 
Capítulo 117 - Quarta-feira
Eva fica eufórica com a notícia do casamen-
to de Ana e Lúcio. Ana aceita que Miguel tra-
balhe com ela. Jonas fica furioso ao saber 
que Tiago fará um exame de DNA para com-
provar a paternidade de Lourenço. Marcos 
pede dinheiro emprestado para Dora e eles 
discutem. Rodrigo confessa seu sofrimento 
a Lourenço.

Capítulo 118 - Quinta-feira
Ana e Lúcio falam sobre o casamento com 

Júlia, que fica animada. Vitória e Ana avisam 
a Cecília e Sofia que elas poderão se enfren-
tar novamente. Iná fica consternada com o 
ressentimento que Manuela ainda tem por 
Ana. Vitória vai à sorveteria e fica furiosa ao 
ver Alice, Sofia, Bárbara e Marcos juntos. 
Celina procura Lourenço.
 
Capítulo 119 - Sexta-feira
Júlia tenta descobrir com Manuela por que 
ela não vai ao casamento de Ana. O advoga-
do fala para Lourenço que existe uma chan-
ce de que ele fique com Tiago. Nanda se 
surpreende ao encontrar um bilhete de des-
pedida de Francisco.

Capítulo 120 - Sábado
Nanda fica irritada ao 
saber que Francisco 
está com Rodrigo, mas 
se emociona ao encon-
trá-lo. Eva reclama da 
igreja que Ana e Lúcio 
escolheram para o ca-
samento. Sofia e Cecília 
vencem suas partidas 
no campeonato de tê-
nis e vão se enfren-
tar novamente na final. 
Lourenço é demitido e 
conta com a ajuda de 
Rodrigo. 

Capítulo 97 - Segunda-feira
Dominique ameaça Alexia e a sequestra 
com a ajuda de Edu. Hugo arma contra 
Helena e Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael 
e Kyra passeiam disfarçados pelo par-
que. Zezinho entrega à Consulesa as fotos 
dos documentos de Dominique. Edu tenta 
convencer Dominique de que Renzo deve 
morrer.  Hugo persegue Luna e Helena no 
Empório.  

Capítulo 98 - Terça-feira
Alejandro e Téo não conseguem con-
ter Hugo, que acaba levando Luna como 

refém.  Alan fica emocionado quando os 
filhos manifestam a vontade de ter Kyra 
como madrasta. Agnes chora de emoção 
quando Bia confirma que Kyra está viva. 
Sob forte emoção, Mário reencontra Luna. 
Alan e os filhos vão até a casa de Zezinho 
e Ermelinda encontrar Alexia. Rafael busca 
Kyra para ver a família e fica confuso ao ver 
Alan. 
 
Capítulo 99  - Quarta-feira
Kyra fica dividida entre o amor que sente 
por Rafael e Alan. Luna explica a Mário que 
Helena foi vítima de Hugo e que ela ama 
o pai. Ermelinda pede desculpas a Alexia. 
Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para 
abrir uma filial do restaurante com Micaela, 
e concorda que Gael substitua Bruno no 
Empório. Agnes e Júnior se emocionam ao 
ver Kyra. Renzo fica emocionado ao saber 
que Lucia é sua avó. 
 
Capítulos 100 e 101 - Quinta e Sexta-feira
Não serão divulgados
 
Capítulo 102 - Sábado
Reprise do último capítulo
 

 
Capítulo 79 - Segunda-feira
Vicente confessa a Maria Clara que ain-
da gosta de Cristina. Téo tenta descobrir 
algo sobre a foto que recebeu de Maurílio. 
Enrico segue Vicente sem que ele perceba. 

Antoninho conversa com 
Cardoso. Maria Marta 
manda Silviano levar di-
nheiro para Lorraine. 
Cristina enfrenta Maria 
Clara no primeiro dia de 
trabalho. Cristina ques-
tiona Maria Clara sobre 
as notas fiscais dos dia-
mantes e José Alfredo a 
observa. Lorraine vai à 
casa de Silviano e encon-
tra o diamante rosa.
 
Capítulo 80 - Terça-feira
Lorraine fica fascinada 
pelo diamante rosa. José 

Alfredo tira de um cofre alguns diaman-
tes escondidos. Cora compra roupas no-
vas e vai até a joalheria Império com Jairo. 
Salvador conhece Júnior e Juliane. Maria 
Clara faz questão de falar com Vicente na 
frente de Cristina. Maurílio marca um en-
contro com Téo. José Alfredo ouve Silviano 
conversar com Maria Marta 
sobre o diamante rosa.
 
Capítulo 81 - Quarta-feira
Cora pede para Cristina le-
vá-la à sala de reuniões e 
ouve Maria Marta falar com 
Silviano sobre o diaman-
te rosa. José Alfredo, Maria 
Marta e Cora procuram o 
diamante. Cora se aproxi-
ma de Lorraine e tenta sa-
ber informações sobre a pe-
dra preciosa. Ismael, Josué 
e José Alfredo chegam a 
Santa Teresa. Cláudio des-
cobre que Leonardo está em 
depressão. Antoninho pede 
para Cardoso ser preso. O 
diamante cai por uma janela e José Alfredo 
tenta resgatar seu talismã.
 
Capítulo 82 - Quinta-feira
Cora manda que todos avancem sobre os 
pedaços do diamante rosa. Téo vai ao en-
contro de Maurílio. Antônio alerta Vicente 
sobre uma possível visita de Enrico. 
Carmem desconfia de que Orville não quei-
ra mandar Salvador de volta para o manicô-
mio. Robertão pede para se encontrar com 

Érika. Jairo chega para ajudar Cora. Maria 
Marta diz a José Alfredo que eles não po-
dem se divorciar.
 
Capítulo 83 - Sexta-feira
José Alfredo se enfurece com Maria Marta. 
Cora obriga Jairo a levar Fernando para 
longe de sua casa. Jairo atira o carro de 
Fernando de uma ribanceira. José Alfredo 
e Maria Marta selam uma aliança. Naná 
e Antônio se interessam um pelo outro e 
Xana sente ciúmes. Maurílio entrega os do-
cumentos que provam sua história para 
Téo. Tuane e Elivaldo flagram Jairo amea-
çando Cora. Enrico vai ao restaurante de 
Vicente.
 
Capítulo 84 - Sábado
Cora consegue enganar os sobrinhos e 
se livrar de Jairo. Cláudio enfrenta Enrico. 
Enrico invade a cozinha e cumprimenta 
Vicente. Cora tenta falar com Cristina sobre 
Vicente.Maurílio pede Maria Marta em ca-
samento. Cora descobre que Reginaldo é 

o pai de Jairo. Antoninho pede que Juliane 
volte a ser a rainha da bateria de sua esco-
la de samba. Beatriz se sensibiliza com o 
estado de Leonardo. Jairo encontra o dia-
mante escondido em sua casa. Reginaldo 
negocia o diamante rosa 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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