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Capítulo 85 - Segunda-feira
Caxias descobre que Solano Lopez ameaçou
o Brasil para Pedro. Luísa sofre com seu afastamento de Pedro. Dolores enfrenta Tonico, que
repreende Nélio pelo fracasso de seu plano para
comprar a fazenda da esposa. Nélio confessa
que mentiu para Dolores. Pilar flagra Diego conversando com Tonico.

“DESATANDO OS NÓS DO
TRANSTORNO DO DÉ
FI
CIT DE ATENÇÃO - TDA”, de
Margarete A. Chinaglia (Editora
Saramago), o Transtorno do
Déficit de Aten
ção - TDA se
mostra como personagem principal desta história. Ele demonstra as nuances deste mundo ainda desconhecido por muitos,
cheio de perguntas aparentemente sem respostas: – Quem é
este personagem que entrou em
minha vida? – Por quanto tempo ele vai ficar? – Como é possível ele interferir nas minhas
escolhas e ações? Quando se
tem um ou mais “nós bem-feitos”, é necessário usar a inteligência para desamarrar características, conflitos, adversários,
obstáculos, curiosidades e contornos para as emoções vividas
e compartilhadas, mostrando a
posição e a oposição perante as
inúmeras tentativas de sobrevivência com qualidade de vida.
Este livro é uma mistura de informação, conhecimento e exemplificação com relatos da vida
real do personagem TDA. Ele
não chega a ser um manual, mas
uma amostragem da construção
de um laço ou um caminho digno
para enfrentar a luta deste que
se diz inimigo, mas que pode ser
seu maior aliado. Não perca a
oportunidade apresentada para
atingir a mudança que tanto almeja em sua vida. É possível desfazer os nós do Transtorno do
Déficit de Atenção – TDA e promover laços, garantindo a plenitude da vida! Custo do livro: R$
34,90 - Link: https://loja.editora
albatroz.com.br/desatandoos-nos-do-transtorno-do-deficitde-atencao-tda

Capítulo 86 - Terça-feira
Tonico revela a Pilar que Diego é mentiroso.
Dolores afirma que esquecerá seu amor por
Nélio. Pedro e Samuel sofrem por Luísa e Pilar.
Pilar jura vingança contra Tonico. Teresa repreende o comportamento de Gastão junto a seus
empregados. Teresa comenta com Celestina sobre a proximidade da partida de Luísa. Dolores
se declara para Nélio.
Capítulo 87 - Quarta-feira
Justina comenta com Cândida que Zayla a sondou sobre Mariana, a irmã de Samuel. Caxias
comunica a Pedro que o presidente do Uruguai
foi deposto, como queriam. Zayla descobre que
Pilar rompeu com Diego. Celestina se encontra com Nino às escondidas. Cândida confronta
Zayla na frente de Olu, Samuel e Pilar.
Capítulo 88 - Quinta-feira
Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e
Pilar reatam o noivado. Nicolau alerta Celestina
sobre o risco de ter mentido para Teresa. Isabel
faz com que Gastão se desculpe com Guebo.
Quinzinho abandona Vitória e as crianças.
Borges se interessa ao saber que Justina foi alforriada por Luísa. Pedro e Teresa participam da
marcha pela abolição.
Capítulo 89 - Sexta-feira
Tonico e Bernardinho conseguem interromper a marcha pela abolição. Augusto percebe
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o envolvimento de Pedro com Luísa. Prisca e
Hilário temem que Vitória também os abandone e pedem à tia para procurar Quinzinho. Luísa
ouve quando Augusto comenta com Dumas sobre sua relação com Pedro. Solano Lopez declara guerra ao Brasil.
Capítulo 90 - Sábado
Pedro comenta com Teresa sobre sua apreensão com Solano. Luísa inicia os preparativos
para voltar à França. Pedro e Luísa se despedem. Augusto e Leopoldina se preparam para
o casamento. Gastão teme que o Brasil se envolva em uma guerra. Vitória e as crianças encontram Quinzinho. Lota e Bernardinho ajudam
Quinzinho a recuperar a memória. Augusto e
Leopoldina se casam, enquanto Solano Lopez
invade o Brasil.

consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se
prepara para deixar o país com Lígia. Antônia
avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Athaíde e Lígia entram em seu jatinho
particular.
Capítulo 107 - Sexta-feira
A polícia intercepta o avião de Athaíde e Lígia.
Sabine é surpreendida pela polícia e presa pelo
sequestro de Dom. Lígia confessa que planejava matar Sabine, e não Mirella. Um ano e seis
meses depois de Júlio deixar a cadeia, Agnaldo
pede Sandra Helena em casamento. Anos depois, Malagueta finalmente conta a Maria Pia
como conseguiu esconder seus dólares, e os
dois vivem felizes administrando um hotel em
Búzios. Antônia e Júlio se casam.

Capítulo 103 - Segunda-feira
Malagueta tenta entender o motivo de Maria
Pia ter escondido que gerou Bebeth. Aníbal se
nega a responder a Eric sobre o que sabe da
morte de Mirella. Eric comemora ao descobrir
que Luiza está grávida. Maria Pia acalma Luiza
sobre os enjoos da gravidez. Domênico avisa
a Antônia que Evandro e Mônica foram presos.
Capítulo 104 - Terça-feira
Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que o ama. Cíntia conta a Lourenço que
Aníbal fugiu. Maria Pia pergunta aos pais se eles
estão implicados na prisão de Aníbal. Luiza comenta com Bebeth que sente que Maria Pia está
mudando. Sabine avisa que precisa falar com
o delegado sobre o dia do acidente da Mirella.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Renato/Christian diz a Santiago que ligou para
o motorista para se desculpar pela atitude rude
que Bárbara teve com o rapaz. Ilana sugere a
Rebeca que termine seu casamento com Túlio.
Hannah anuncia que está grávida. Renato/
Christian fica surpreso ao saber que Bárbara parou de tomar anticoncepcional. Renato/Christian
descobre que o irmão matou uma pessoa atropelada. Bárbara conta a Renato/Christian que
está grávida.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Expedito impede Nina de falar com Sabine. Nina
informa a Athaíde que Aníbal não falou durante o depoimento. Lígia procura
Madalena na tentativa de convencê-la a denunciar Sabine. Aníbal
decide contar tudo que sabe sobre a morte de Mirella, depois
que recebe a visita de Dulcina.
Eric procura Júlio e pede que ele
faça um exame de DNA.

Capítulo 08 - Terça-feira
Renato/Christian faz Bárbara prometer que
não contará a Santiago sobre o atropelamento. Bárbara decide se separar do marido. Noca
diz a Dalva que, sempre que coloca as cartas de
tarô, Christian aparece vivo. Joyce cai de um prédio e é socorrida por Ravi. Ravi busca Renato/
Christian e Bárbara no aeroporto. Josias aborda Renato/Christian no aeroporto, chamando-o
de Chris.

Capítulo 106 - Quinta-feira
Aníbal confessa que foi ele quem
cortou os freios do carro de
Mirella. Maria Pia conversa com
Eric sobre o tempo em que gestou Bebeth, sem saber que a menina estava escutando. Athaíde

Capítulo 09 - Quarta-feira
Renato/Christian finge não conhecer Josias. Ravi
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acredita em Joy e dá dinheiro para a moça comprar remédio para o irmão. Yasmin vê Joy esconder o dinheiro que Ravi lhe deu no barraco de
Inácia. Santiago fica emocionado ao saber que
Bárbara lhe dará um neto. Joy não atende as ligações de Ravi, e diz a Inácia que o dinheiro que
Yasmin pegou era para interromper uma gravidez. Um traficante observa Mateus perguntar
ao pastor sobre Christian, e segue o amigo de
Lara. Ravi impede que Joy faça o aborto e pede
à moça uma chance para eles ficarem juntos. O
traficante aborda Mateus e reconhece Lara, que
fica na mira do bandido.
Capítulo 10 - Quinta-feira
O pastor salva a vida de Lara e Mateus, que acaba perdendo o carro para o bandido. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de ChristianNo caminho da viagem para
Pouso Feliz, Nicole nota um sangramento em
Bárbara e leva a irmã para o hospital. Camila ganha o concurso de redação, escrevendo a história de Dalva. A obstetra avisa a Bárbara que
o bebê está bem. Bárbara confronta Renato/
Christian e liga para Lara na frente do marido.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Lara diz a Bárbara que não conhece nenhum
Renato Meirelles. Bárbara pede desculpas para
Renato/Christian. Mateus reúne Marie, Lara e
Noca. Castilho avisa a Bárbara, Nicole e Rebeca
que Santiago tem que parar de trabalhar. Bárbara
perde o bebê. Ravi fica sabendo que seu filho nasceu e vai até o hospital, onde encontra
Renato/Christian. Ravi conta a Renato/Christian
que o filho do amigo não resistiu. Ravi e Renato/
Christian observam Francisco no berçário.
Capítulo 12 - Sábado
Renato/Christian convence Ravi a ficar no emprego. Renato/Christian consola Bárbara. Luan conhece Santiago. Santiago resolve fazer a sessão
de ginástica com Érica. Renato/Christian visualiza
Lara vestida de noiva no gramado do Engenhão
ao mesmo tempo em que o juiz e os convidados
aguardam Lara dizer sim para Mateus.
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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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem; 2-antena do caramujo; 3-olho do caramujo; 4-espiral da concha;
5-sombra do caramujo; 6-chão à direita; 7-tronco da árvore.
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3/bee — sam. 4/dear. 5/coari — jaspe. 8/resistor. 10/vídeoaulas. 11/gastronomia.

la
OS BÊS DA BIA de Car
Sartorelli (Editora MARRUAH!),
Bia bate a bola, bate aqui, bate
ali, sem ninguém para brincar, e
de repente… oba! Venha se divertir com a bagunça da Bia! A
bola de certa forma é a protagonista da história, pois representa o eu interno da Bia. Em geral,
representa a vontade de todas
as crianças em se movimentarem, jogarem, representa também o ato de brincar. Qualquer
criança pode se identificar com
a brincadeira de bola, pois é
um objeto universal que qualquer criança em qualquer cultura entende. E toda criança já
jogou bola dentro de casa batendo em vários objetos cotidianos.
De outro modo, a bola permite à
criança brincar sozinha, assim
como, brincar com outras crianças. Na história, a Bia brinca sozinha batendo a bola em vários
objetos, e no fim, fica contente
pois descobre que o bebê já sabe
brincar também. É o primeiro
momento de brincadeira com o
irmãozinho, pois ela pode brincar sozinha e se divertir, mas
agora tem um irmão para brincar com ela também, e é a bola
que une os dois neste momento. Link de venda: https://amzn.
to/3bjXQXG
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