
Sophie vê Miguel e Olívia juntos e decide ir
embora. Santo afirma a Luzia que não quer
mais ficar com ela. Isabel tenta convencer
Sophie a ficar em Grotas. Luzia ouve Miguel e
Olívia conversando e se sente culpada. Carlos
fala mal de Tereza para Afrânio. Encarnação
pede para Tereza se divorciar de Carlos. Tereza
discute com Afrânio. Tereza e Santo se
encontram.

Piedade tem um mau pressentimento com
Santo. Santo é levado pela correnteza do rio.
Martim comenta com o delegado Germano
sobre a presença do homem que ameaçou
Santo. Dalva avisa a Tereza que Cícero
desapareceu depois de falar com Carlos.
Cícero visita o túmulo de Clemente. Carlos
flagra Dalva em seu quarto. Carlos diz a
Afrânio que não terá problemas com Tereza.

Tereza se desespera e Miguel tenta acalmá-la.
Beatriz pede que Bento desista da
investigação. Luzia leva Piedade para a
cidade. Todos procuram por Santo. Luzia
ameaça Carlos para ter notícias de seu
marido. Beatriz tenta acalmar Luzia. Carlos
mente para Afrânio. Ceci orienta Beatriz a ficar
ao lado de Bento. Bento e Martim falam com
o homem que o atraiu para a emboscada.

Lucas e Chico Criatura tentam conter os
cooperados. Bento se enfurece e Piedade se
assusta. Queiroz tenta atrapalhar o
depoimento de Tereza. Martim pede para
Sophie conter Miguel. Luzia ofende Tereza na
delegacia. Queiroz avisa a Afrânio sobre o
sumiço de Santo. Tereza acusa Afrânio de ser
o culpado pelo desaparecimento de Santo.
Dalva enfrenta Tereza para defender Cícero.

O capítulo não será exibido em virtude da
transmissão da Cerimônia de Abertura dos
Jogos Olímpicos.

Bento se prepara para falar com os
cooperados. Tereza pede para acompanhar
Bento nas buscas a Santo. Cícero procura
Dalva. Padre Benício leva Piedade para
conversar com Encarnação. Zé Pirangueiro
explica a Martim como ele e o mergulhador
Cabelin farão para encontrar Santo no rio.
Olívia se preocupa com Santo e Miguel a
conforta.
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Tibar espeta Melquias com uma lança e o
hebreu leva a mão à boca para não gritar.
Antes que o comandante pudesse espetar
Salmon, Kadmo chega e avisa que prenderam
os espiões hebreus. Raabe agradece a Deus.
Ela e Salmon cuidam do ferimento de
Melquias. Calebe estranha o fato de Josué
comentar sobre Ana. Raabe ajuda os espias a
fugirem pela Janela.

Inconformada, Léia manda Samara por um
sorriso no rosto durante o casamento de
Haniel e Tirda. O rei de Hai vai até o quarto de
Kalesi e pede uma noite com a rainha. Ela não
gosta da atitude do rei estrangeiro e uma
cobra começa a subir na perna de Durgal
Antes de deixar o quarto da rainha, Durgal faz
ameaças. Samara chega e atrapalha a
conversa entre Aruna e Josué.

Salmon consegue ver que o amigo está vivo e
segue puxando a maca com Melquias sob o
sol escaldante. Tirda se queixa da noite de
núpcias com Haniel e Inês a ampara. Quenaz
encontra Otniel chorando e o consola. Calebe
repreende Acsa, Iru, Gibar e Tobias O líder
tribal distribui novas tarefas e eles ficam
contrariados. Josué vai até a tenda de
Quemuel e pede para falar a sós com Samara.

Josué perdoa Léia pela mentira inventada.
Josué reúne os hebreus e pede para que
todos se preparem para a invasão de Jericó.
Lila surpreende o líder ao perguntar se os
hebreus invadirão a cidade com seu irmão lá
dentro. Sedento pelo sacrifício de Nobá,
Marek ordena a captura de todos os meninos
de Jericó. Josué diz acreditar que os espiões
tenham sido capturados em Jericó.

Raabe e Nobá se abraçam emocionados.
Tobias e Quemuel criticam a vestimenta de
Samara no casamento de Haniel. Léia se
sente desconfortável com a pergunta da filha
sobre o passado de Aruna. Josué ajuda Aruna
a pegar frutas e pinta um clima entre eles. Léia
grita pela filha de criação e atrapalha o
momento romântico Tibar chega à estalagem,
procura por Raabe, mas adormece na cama.

A novela não é exibida aos sábados.

Ao fugir de Otávio e Isabela o carro de Regina
cai no barranco e pega fogo. Otávio e Isabela
voltam à mansão e contam a todos o que
aconteceu com Regina. Isabela conta para
Manuela, por telefone, o que aconteceu.
Priscila pergunta para sua mãe se ela está
tendo algo a mais com o Arthur. Ela diz que
tem medo que alguém atrapalhe a boa
relação que elas têm agora.

Téo, Dóris e Mateus vão à casa de Rebeca dar
as boas-vindas a Isabela. Quando Augusto lhe
conta a notícia, Lutero fica aliviado, pois não
precisará deixar de ser padre. Isabela diz para
Rebeca que pensou que tinha sido
abandonada por ela e que tinha medo de
perder sua herança. Todos do vilarejo vão à
casa de Rebeca ver as gêmeas. Vicente passa
mal e Sandro avisa os policiais.

Chegam os médicos para levar Vicente.
Quando eles abrem a cela, Navarro e Vargas
fazem um truque que enche o local de
fumaça enquanto eles fogem. O policial
pensa que todos estavam envolvidos no
truque e não socorre Vicente. Os policiais
recuperam Navarro e Vargas. Mateus explica
para Sabrina que não poderia contar o
segredo de Manuela.

Isabela tem dificuldade de se acostumar a
viver no vilarejo. Téo diz para manteiguinha
que está apaixonado por Isabela. A família
de Vicente o visita na cadeia e, ao ver que
ele tem febre, exige receba atendimento.
Manuela pede que seus amigos lhe ajudem
a convencer sua irmã a ficar no vilarejo.
Fred a ajuda a responder as perguntas em
uma entrevista.

As crianças do vilarejo brincam no lago.
Priscila sugere chamar Benjamin para tocar no
lugar de André. Fiorina vê Pedro entrando na
igreja evangélica. Benjamin aceita fazer um
teste para tocar na C1R. Safira e Arthur
descobrem que as crianças planejam um
show e ficam felizes. Otávio leva Raul para o
vilarejo. Isabela diz a ele que é difícil se
acostumar com o vilarejo.

A novela não é exibida aos sábados.
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Giovanni propõe a Camila que ela leia seu
diário sozinha. Rebeca e suas amigas invadem
o apartamento de Luciano e descobrem que o
vizinho planeja sequestrar Leonora. Agilson
avisa a Aparício que Rebeca pode se
interessar por ele. Dinalva atinge Luciano com
uma porta e ele desmaia. Giovanni fica
sabendo que, no diário de Camila, a culpa
pela explosão do Grand Bazzar recai sobre ele.

Tancinha acusa Apolo de ter usado o beijo
que Beto lhe deu como desculpa para
terminar o namoro. Apolo acredita que
Tancinha se interessou pelo dinheiro de Beto e
promete a si mesmo que esquecerá a feirante.
Bruna repreende Giovanni por ter ido atrás de
Camila e feito com que Aparício soubesse de
seu envolvimento com a fotógrafa. Dinamite
avisa a Leozinho que já contratou capangas.

Giovanni salva Aparício dos bandidos, mas
acaba atingido por um deles. Felipe defende
Shirlei dos insultos de Adônis. Shirlei se sente
lisonjeada ao ser defendida por Felipe.
Aparício vai com Giovanni para o hospital e
Dinamite conclui que os bandidos atingiram a
pessoa errada. A ideia de Henrique para
campanha da Peripécia é aceita pelos
clientes.

Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer
Claudia Raia. Leozinho se imagina sendo
punido pela morte de Teodora e Aparício.
Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula
de dança com a feirante. Aparício agradece
Giovanni por ter salvo sua vida. Camila vai ao
encontro de Aparício no hospital e se
surpreende ao saber que foi Giovanni quem
salvou o tio.

Ao ver Camila, Bruna trata Giovanni com
agressividade, e ameaça prendê-lo caso o
rapaz se aproxime de qualquer membro da
família Abdala. Agilson desconfia que Leozinho
esteja envolvido na tentativa de assalto a
Aparício. Francesca e Rodrigo se sentem
atraídos durante a aula de dança. Edu pensa
em se livrar de Renan. Henrique diz a
Penélope que não pode ser seu namorado.

Giovanni pede a Bruna que mantenha sigilo
sobre o ataque que sofreu. Leonora, Rebeca e
Dinalda vão a uma festa de subcelebridades.
Aparício comenta com Ariovaldo que não
consegue esquecer a atitude de Giovanni, que
arriscou a vida para salvá-lo. Bruna fala mal de
Camila para Giovanni. Leonora fica chateada
quando Rebeca é confundida com atriz e
consegue acesso ao camarote vip na festa.

Emoção
Aniversário é data para

celebrar a vida e sentir-se
querido pelas pessoas. Es-
te sentimento fez parte da
comemoração de Leandro
Telent, que recebeu cerca
de 300 pessoas em casa
gastronômica andreense. O
empresário recebeu os 40
anos regado a festival de
massas feitas por chef da
casa. “Foi muito importan-
te estar ao lado da minha fa-
mília e amigos queridos”,
afirma Telent.

A família de Cunegundes se desespera
quando Pandolfo constata que não há
petróleo em suas terras. Pancrácio usa
seus disfarces para descobrir o plano de
Ernesto e Sandra contra Anastácia. Braz
convence Ilde a compartilhar com ele uma
conta em seu banco Ernesto e Cara de Cão
armam contra Haroldo, e Pirulito os
observa.

Sandra convence Haroldo a testemunhar
contra Anastácia. Pirulito e Pancrácio revelam
o que descobriram sobre a armação de
Ernesto e Sandra, e Celso se preocupa com
Anastácia. Cunegundes expulsa Zé dos Porcos
de sua fazenda. Dantas tranquiliza Anastácia e
diz que Sandra não conseguirá vencê-la. O
advogado de Sandra garante que irá
desmoralizar Anastácia.

Anastácia e Pancrácio tentam convencer
Araújo a revelar a verdade no tribunal. Gerusa
se emociona ao ver os convites de seu
casamento com Osório. Eponina surpreende
Mafalda beijando Zé dos Porcos. Diana cuida
de Severo. Cunegundes hesita sobre casar
Mafalda com Romeu. Cláudio não consegue
ficar de pé, e Araújo sofre. Haroldo questiona
Anastácia diante do juiz.

Araújo enfrenta Ernesto e Sandra, mas se
desespera quando o bandido ameaça
machucar Cláudio. Camélia avisa a Gerusa
que o vestido de seu casamento já está
pronto. Zé dos Porcos afirma que não
trabalhará mais para a família de Cunegundes.
Cunegundes pede que Mafalda convença Zé
dos Porcos a retomar seus afazeres na
fazenda.

Anastácia expulsa Araújo de sua casa. Araújo
confessa a Olga que está sofrendo ameaças.
Candinho promete proteger Anastácia, que
teme ser internada em um hospício. Lauro
anuncia que o casamento de Gerusa e Osório
precisará ser adiado, por conta da saúde dela
Dantas avisa a Anastácia que seu julgamento
já está marcado. Maria e Celso acreditam que
Sandra possa vencer o processo.

Candinho expulsa Sandra com a ajuda de
Policarpo, e Ernesto cuida de sua comparsa.
Romeu dança com Sarita, e Mafalda se
incomoda. Leonardo gosta de conhecer
Filomena, que se preocupa com a falta de
notícias de Candinho. Candinho pensa em
buscar Filomena e seu filho na fazenda.
Severo e Diana se aproximam. Braz
manipula Ilde.

Renovação
Rotaract Club Santo André

realiza cerimônia de posse da
diretoria. Sede do Corpo de
Patrulheiro Mirim recebe a ce-
lebração. “Nesta gestão te-
nho como objetivo realizar
projetos para transformar vi-
das”, afirma o novo presiden-
te, Guilherme Meira.

Cuide-se
Recanto de Luz Irmã

Sheilla, em Ribeirão Pires,
recebe hoje, das 8h às 12h,
mutirão gratuito de testes
rápidos de Hepatite C e
Gl icemia. O pr imeiro,
voltado para maiores de 40
anos, o segundo para todas
as idades. “Para nós é de
vital importância promover
esta atividade. Esperamos
atender cerca de 500
pessoas com este mutirão”,
afirma Maria Sidney Midolla,
pres idente do Rotary
Ribeirão Pires, instituição
idealizadora da ação.

Oportunidade
Nova chance para cães e

gatos encontrarem um lar. A
Defesa dos Animais Carentes
e Abandonados (DACA),
juntamente com Max em
Ação, realizam feira de
adoção, a partir das 10h, no
andreense Atrium Shopping.
Com o sucesso das edições
anteriores, o intuito é buscar
donos à esses pets e criar
novas vagas para outros
resgates. "Procuramos
proprietários conscientes,
pois estarão adotando uma
vida”, explica Lívia Neves,
integrante da ação. A
atividade solidária é gratuita,
mas é preciso apresentar
documento com foto.

Haja
Coração

21h15
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SÁBADOQUARTATERÇA

Fundação Vanzolini responsável
por executar o PEIEX (Projeto Exten-
são Industrial Exportadora) marcou
presença, nesta semana, na região
com Sergio Magalhães, monitor do
núcleo Grande São Paulo. “Presta-
mos consultoria para as empresas
que querem integrar este foco de
mandar os produtos para fora do
País”, salienta Magalhães, que foi
convidado para entrevista nos estú-

dios do DGABC TV (www.dgabc.
com.br). O bate-papo abordou ques-
tões relevantes ao empresariado, co-
mo programa facilitador para envio
dos itens por meio dos Correios e
também a possibilidade da diminui-
ção de impostos para quem faz parte
desta atividade. “Temos uma forma
de fomentar a economia interna utili-
zando do mercado externo para este
feito”, finaliza Sergio.

FAMÍLIA. Leandro Telent ladeado pelos pais, Benjamim e Nanci

EM ESTÚDIO. Sergio Magalhães participa de mutirão econômico em Santo André
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