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Capítulo 109 - Segunda-feira
Lupita sofre no funeral de Batista, enquanto 
Lota ironiza a mulher. O tabelião lê o testa-
mento de Batista, e Lupita descobre que seu 
amado deixou a casa em seu nome. Zayla 
encontra as provas contra Tonico. O exército 
brasileiro retorna ao Rio de Janeiro. Samuel 
e Pilar se reencontram.
 
Capítulo 110 - Terça-feira
Samuel diz a Pilar que acredita que, após 
salvar a vida de Tonico, o deputado os dei-
xará em paz. Nélio descobre que as pro-
vas contra Tonico sumiram. Clemência vol-
ta, e Quinzinho se desespera. Na Bahia, 
Tonico pede que emitam ordem de prisão a 
Samuel.
 
Capítulo 111 - Quarta-feira
Tonico explica que Samuel é Jorge. Nélio 
desconfia de que Nino tenha pegado as 
provas contra Tonico. Zayla observa quan-
do Dolores sai de casa. Cândida afirma 
a Gastão que ele e Isabel terão uma linda 
família. Dolores se prepara para fugir com 
Nélio, quando Zayla a intercepta. 
 
Capítulo 112 - Quinta-feira
Zayla tenta impedir Dolores de fugir, mas a 
moça consegue escapar. Gastão e Isabel 
se reconciliam. Gastão e Augusto brigam, e 
Leopoldina acaba se acidentando. Samuel 
afirma a Pedro que Tonico é um traidor da 
pátria, e Caxias decide investigar o depu-
tado. Pilar examina Leopoldina. Quinzinho 
despista Clemência, que se enfurece ao ver 

os filhos com Vitória. Chega o dia do casa-
mento de Samuel e Pilar. Tonico volta ao Rio 
de Janeiro.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Tonico descobre que Dolores fugiu com 
Nélio e questiona Pilar. Zayla confronta 
Samuel, e Guebo se preocupa. Vitória flagra 
Quinzinho com uma mulher, mas não reco-
nhece Clemência. Lota encontra Clemência 
e revela que Quinzinho é amante de Vitória. 
Samuel comenta com Olu seu temor em re-
lação a seu passado. Pilar entra na igreja e 
todos se emocionam. Tonico interrompe o 
casamento de Pilar e Samuel.
 
Capítulo 114 - Sábado
Tonico revela a identidade de Samuel e afir-
ma que o rapaz assassinou seu próprio pai. 
Zayla passa mal ao saber que Tonico des-
mascarou Samuel, e o deputado desconfia. 
Clemência se revela para Prisca e Hilário, e 
Vitória confronta a rival. Quinzinho impede 
Vitória de acusar Clemência pelo roubo de 
seus imóveis. Luísa revela toda a verdade a 
Pedro. Tonico mente para Olu e Cândida e 
afirma que foi Zayla quem lhe contou sobre 
Samuel.

Capítulo 19 -  
Segunda-feira
Joana conta a ver-
dade para Rose, 
que desiste de via-
jar. Neném não con-
segue falar com a ex-
dançarina. Paula se 
insinua para Neném. 
Rose decide sair de 
casa e Guilherme im-

plora que ela fique. Flávia revela o plano de 
Cora para Conrado, que vai atrás de Leco e 
Neco. Tigrão e Tina se reconciliam. Tete e 
Osvaldo se beijam. Flávia é atingida por um 
tiro e desmaia nos braços de Neném.

Capítulo 20 - Terça-feira
Neném e Paula levam Flávia para o hospi-
tal. O funcionário do motel chama a polícia. 
Daniel recrimina Celina por incentivar a se-
paração do filho. Prado e Nunes prendem 
Conrado. Betina explica a Nedda e Jandira 
por que Neném saiu com Paula. Joana 
afirma que não quer mais trabalhar com 

Guilherme. Neném aconselha Guilherme a 
não desistir de Rose. Paula e Neném se bei-
jam. Guilherme cuida de Flávia.

Capítulo 21 - Quarta-feira
Passa-se uma semana. Flávia reclama da in-
ternação para Guilherme. Neném consegue 
reabrir o salão de Nedda. Flávia termina o 
namoro com Murilo. Rose pensa em fazer 
melhorias para as crianças no hospital públi-
co. Tigrão destrata Tina. Rute chama Rose 
para conversar, e Celina alerta Guilherme. 
Neném chega com a família para o jantar na 
casa de Paula.

Capítulo 22 - Quinta-feira
Paula perde a paciência com as filhas de 
Neném, e o jogador tenta acalmar a situa-
ção. Rute alerta Guilherme e Rose sobre o 
mau comportamento de Tigrão. Paula diz 
a Nedda que quer ficar noiva de Neném. 
Flávia pega a carteira de Guilherme e vai 
embora do restaurante antes de ele pa-
gar a conta. Bianca passa mal na casa de 
Paula.

Capítulo 23 - Sexta-feira
Paula ajuda Neném a levar Bianca para 
o hospital. Guilherme se enfurece com 
Flávia. Tigrão briga com Denis e Cabeça. 
Guilherme foge do restaurante. Guilherme 
e Flávia são assaltados. Deusa alerta Celina 
sobre Tigrão. Joana se compromete a cuidar 
de Bianca, e Neném fica emocionado. Flávia 
ganha uma partida de sinuca com a ajuda 
de Guilherme. Paula volta para hospital para 
ficar com Neném. Joana conta sobre Bianca 
para Rose, que fica aflita. Neném aceita ficar 
noivo de Paula. Guilherme e Flávia se bei-
jam. Rose vê Neném e Paula juntos.

Capítulo 24 - Sábado
Rose revela a Joana sua história 
com Neném. Guilherme é rude 
com Flávia, que pede para ficar 
na casa de Murilo. Guilherme 
manipula. A noiva de Trombada 
aparece no treino e se insinua 
para Neném. Rose afirma ao ma-
rido que não vai mais dormir com 
ele. Guilherme pensa em Flávia. 
Teca tenta agarrar Neném no 
vestiário, enquanto Trombada se 
aproxima.

Capítulo 31 - Segunda-feira
Christian/Renato disfarça sua emoção ao ver 
Lara, e afirma que o irmão era traficante. Sem 
saber que está sendo enganada, Elenice 
aprova o apartamento que Alípio pegou em-
prestado de Queiroz. Bárbara e Nicole fazem 
as pazes. Rebeca garante a Ilana que seu 
casamento acabou. Noca passa mal após 
discutir sobre dinheiro com Lara. Ravi tem 
um desentendimento com Christian/Renato 
e decide romper com o amigo.
 
Capítulo 32 - Terça-feira
Bárbara ameaça se separar de Christian/
Renato. Noca conhece Napoleão na enfer-
maria do hospital. Felipe pede desculpas 
a Rebeca por ter procurado Cecília Noca 
se insinua para Napoleão. Bárbara perce-
be que existe sintonia entre Nicole e Paco. 
Christian/Renato surpreende Bárbara com 
um jantar romântico. Bárbara está com 
Christian/Renato, quando Janine bate à sua 
porta.

Capítulo 33 - Quarta-feira
Janine acusa Bárbara de ter roubado seu 
conto. Ravi deixa Francisco com Yasmin 
para procurar emprego. Bárbara implora 
para que Janine aceite o anel que Christian/
Renato lhe deu, como forma de compensar 
a apropriação indevida do conto. Cecília re-
solve voltar para casa ao saber que Túlio 
não está mais com Rebeca. Cecília chega 
à casa de Rebeca, sem perceber que Felipe 
está deitado na sala.

Capítulo 34 - Quinta-feira
Rebeca consegue evitar que Cecília encon-
tre Felipe em sua casa. Janine acaba acei-
tando o anel de Bárbara. Bárbara lê a men-
sagem de Felipe no celular de Rebeca e 
descobre que a irmã está se relacionan-
do com o rapaz. Rebeca pede um tempo a 
Felipe. Rebeca fica aflita ao saber que Cecília 
será operada. Érica descobre que Santiago 
pagou as mensalidades da escola de Luan 
antes de  filho conquistar a bolsa de estudos. 
Lara se assusta com as previsões de uma 
cartomante. Marie conta para Lara que Noca 
irá se casar, e a moça desconfia. Rebeca 
descobre que Felipe é neto de Ana Virgínia.

Capítulo 35 - Sexta-feira
Rebeca fica desnorteada diante da revela-
ção de Ana Virgínia, que deixa claro que não 
poderá mais ser sua terapeuta. Uma editora 
propõe a Bárbara um contrato para a publi-
cação de um livro. Ravi cobra de Joy a res-
ponsabilidade com Francisco. Rebeca ter-
mina a relação com Felipe. Janine reage de 
forma negativa à proposta de Bárbara para 
que ela escreva um livro de contos, em tro-
ca de uma compensação. Santiago pergun-
ta a Ravi se ele está necessitando de algo.

Capítulo 36 - Sábado
Ravi usa o dinheiro de sua rescisão para 
pagar a fiança de Adel. Bárbara teme que 
Janine conte a verdade para Christian/
Renato. Felipe e Julia trocam confidências. 
Bárbara mostra a Nicole a mensagem que 
Antônia deixou, dizendo que procurará a 
organização do concurso. Nicole aconse-
lha Bárbara a contar a verdade. Ao chegar 
à Redentor, Christian/Renato vê Túlio caído 
no chão e hesita em socorrer o rival.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das no-
velas e podem não ser enviados pela emissora.
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ABEC
BATUCADA

PAGOCRENTE

NOMEEROS
CUUANAT

FORCAAAA
DOEASSAM
OROLOCE

EVITAPERON
ALOEDHT
TUPSIRICO

CISMATRVI

AÕSUJOAT
NECTARINA

FOSSANASAL

Festa com 
instru-

mentos de
percussão

Instituição
financeira
ligada à
Santa Sé

Prenúncio
de acon-
tecimento
nefasto

Tipos de
estádios
novos no

Brasil

(?)
Quebrada,
praia do
Ceará

Carimbo
que indica
quitação
de fatura

Declara-
ção ante-
cipada de
vontade

Estados
Unidos da
América
(sigla)

Inscrição
ausente
na carta
anônima
Pena a

qual Tira-
dentes foi 
condenado

Que não é
passível

de dúvida

Cordilheira
que marca
a paisa-

gem suíça

Audrey
Tautou,

atriz
francesa

Tostam 
ao forno

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Comparti-
mento de
arquivos

no PC
Segunda

pessoa do
discurso
(Gram.)

Banda
baiana de

"Lepo
Lepo"

Pensa-
mento fixo

em um
assunto 

(?) Pablo
Montoya, 
ex-piloto 

de F1
Fruto

similar ao
pêssego e
à ameixa

Diz-se do
trabalho

mal-
acabado

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Cavidade
inicial do
sistema 

respiratório

Ex-primei-
ra dama
argentina

Você
(pop.)

Casa pu-
blicadora

Podre;
estragada
(p. ext.)

Enxerguei

A cor da
carne do
salmão

Gracejar

Convicto
Amado de

Psiquê
(Mit.)

Cosmético para
colorir os lábios
Carlos Chagas,

sanitarista mineiro

Relação
Confun-
dem os
sentidos

Material
de pesca

Antigo
navio

"(?)
sangue",
pedido de 
hemocen-

tros

3/nau. 4/eros — juan. 7/psirico. 9/nectarina. 10/evita perón. 15/testamento vital.
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eJogo dos Sete Erros: 1-tronco da árvore à esquerda; 2-grama à esquerda; 3-ouvido; 4-nariz; 5-remendo na 

barraca; 6-suporte da antena; 7-fagulha da fogueira.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros


