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eJogo dos Sete Erros: 1-pedra no chão à esquerda; 2-tinta do pincel; 3-nariz; 4-língua; 5-mão esquerda; 6-cabelo; 7-cabeça do dinossauro.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Os índios levam Joaquim 
para a aldeia. O pajé Tibiriçá 
afirma que Joaquim não 

pode morrer e convence Ubirajara de manter o rapaz 
na aldeia. Pedro e Leopoldina se conhecem. Elvira 
fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Piatã 
descobre que os índios vivem escondidos na mata. 
Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João re-
preende o comportamento de Carlota diante do me-
nino. Joaquim recupera a consciência.

Capítulo 08 - Terça-feira
Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar 
Anna. Elvira descobre que foi enganada por Manoel. 
Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a in-
terrompe. Thomas afirma a Sebastião que será no-
meado ministro. Leopoldina se assusta com o com-
portamento de Carlota. Pedro tem sua primeira noite 
com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que 
não pode deixar a aldeia sem o consentimento de 
Ubirajara.

Capítulo 09 - Quarta-feira
Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de 
núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. 
Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia 
o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de 
Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir 
para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim 
aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indig-
nada ao saber que Thomas está hospedado na casa 
de um comerciante de escravizados. Pedro sofre um 
ataque epilético na frente de Leopoldina. 

Capítulo 10 - Quinta-feira
Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O 
baú do pai de Anna é roubado. Germana acredi-
ta que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu 
quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina fla-
gra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida 
Anna para um passeio. Olinto e Tibiriçá tentam con-
vencer Joaquim a não fugir da aldeia. Pedro tenta se-
duzir Anna.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Anna se esquiva de Pedro. Sebastião avisa a 
Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. 
Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou 
Piatã. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e 
Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar 
na taberna. Thomas estranha ao ver Pedro em sua 
audiência com Dom João. Jacinto finge conhecer os 
índios e convida Piatã para uma expedição à mata. 
Joaquim cai em uma armadilha.

Capítulo 12 - Sexta-feira
Guerreiros deixam Joaquim preso no meio da mata. 
Piatã foge de Carlota. Schultz expulsa a cozinhei-
ra Nívea da chácara de Wolfgang. Carmem, sobri-
nha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na ta-
berna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar 
Piatã. Os jagunços se aproximam do local onde fica 
a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a 
chegada dos jagunços à aldeia.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Eliza revela a Jonatas que 
teve problemas com seu 
padrasto. Rafael deixa cla-

ro para Lu que não deseja um relacionamento sé-
rio. Jonatas ajuda Fabinho e seus amigos ativistas a 
se esconder da polícia. Fabinho agradece a ajuda de 
Jonatas e deixa um cartão com seu telefone. Arthur 
avisa a Max que a vencedora do concurso Garota 
Totalmente Demais deve ser de sua agência.
 
Capítulo 08 - Terça-feira
Dorinha sugere que Carolina aproveite seu período 
fértil para seduzir Arthur. Marcão acusa Fabinho de 
estar investindo em Leila e termina o namoro com 
ela. Jonatas diz a Rosângela que viu Florisval com 
uma mulher. Rosângela expulsa Florisval de casa. 
Jonatas leva Eliza para conhecer sua família. Ao ver 
Arthur conversando com Lorena, Carolina decide se-
duzir Rafael para provocar ciúmes no empresário.
 
Capítulo 09 - Quarta-feira
Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está flertan-
do com Rafael. Max leva Lu para a boate, onde aca-
bam encontrando Rafael e Lorena. Rosângela avisa 
a Cleide que quer pôr Florisval na cadeia por falta de 
pagamento de pensão. Jonatas insinua para a mãe 
que está apaixonado por Eliza. Jojô tira uma foto com-
prometedora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur.
 
Capítulo 10 - Quinta-feira
Rosângela pede ajuda a Jonatas para sondar Jivago, 
suposto chefe do rapaz, sobre o processo contra 
Florisval. Fabinho avisa a Leila e Jamaica que deci-
diu criar um projeto para interromper a poluição da 
Bastille no Rio Tamanduá. Fabinho ajuda Jonatas a 

arrumar um advogado para Rosângela e indica Zé 
Pedro. Eliza sonha com Arthur e acaba beijando 
Jonatas.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Eliza leve um susto ao se deparar com Jonatas. 
Aparecida aconselha Arthur a cuidar melhor de Jojô. 
Gilda mente para Dino e penhora o colar que o pai 
de Eliza lhe deu como garantia de um empréstimo. 
Eliza vende flores em um restaurante e se depa-
ra com Arthur e Carolina. Na frente de Eliza, Arthur 
aposta com Carolina que pode transformar a menina 
na Garota Totalmente Demais.

Capítulo 12 - Sábado
Arthur deixa o restaurante para procurar Eliza. 
Cassandra diz a Adele que mudou seu nome e seu 
visual para se apresentar a Arthur como candidata 
ao concurso Garota Totalmente Demais. Rosângela 
diz a Zé Pedro que deseja que Florisval vá para a 
cadeia. Arthur expulsa Cassandra de sua agência. 
Gilda avisa a Eliza que conseguiu dinheiro para ir ao 
Rio. Arthur encontra Eliza.

Capítulo 13 - Segunda-feira
Griselda diz a Antenor que 
alugará um quarto para ele 
no Recanto da Zambeze. 

Amália diz a Quinzé que Teodora está prestes a che-
gar ao Brasil. Patrícia e Tereza Cristina se reconci-
liam. Solange canta e ensaia sua coreografia com as 
amigas. Esther marca um encontro com Danielle, e 
Paulo ouve. Teodora vê Quinzé na porta do hotel.

Capítulo 14 - Terça-feira
Antenor liga para Patrícia, que o destrata. Teodora 
conversa com Wallace sobre o prêmio que ele rece-
berá com a luta. Rafael e Amália têm sua primeira 
noite de amor. Griselda repreende Guaracy ao vê-lo 
no Le Velmont. Severino e Renê elogiam o trabalho 
de Griselda. Quinzé confronta Teodora, e uma jorna-
lista acompanha a discussão do ex-casal.

Capítulo 15 - Quarta-feira
Teodora é recriminada por ter abandonado Quinzé 

e o filho para ficar com Wallace. Tereza Cristina or-
ganiza sua festa. Esther diz a Paulo que vai procurar 
Danielle para conversar sobre uma possível gravidez. 
Danielle é avisada de que seu irmão morreu em um 
acidente de carro. Renê cozinha para Griselda. Tereza 
Cristina liga para Renê e ouve a voz de Griselda.

Capítulo 16 - Quinta-feira
Griselda convence Guaracy a despistar Tereza 
Cristina. Renê sente-se mal por ter mentido para a 
esposa. Crô desafia Ferdinand. Zambeze cuida dos 
ferimentos de Crô. Luana incentiva Amália a ler o ca-
derno de receitas de Dona Zilá. Quinzé beija Dagmar. 
Griselda expulsa Antenor de casa.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Antenor parte, e Griselda sofre. Griselda não percebe 
quando o comprovante de seu jogo de loteria cai no 
chão do quarto de Antenor. Wallace se sente mal du-
rante um treino. Quinzinho guarda no bolso o com-
provante do jogo de loteria. Patrícia procura Antenor, 
que beija a moça. Esther afirma a Danielle que fará o 
que for preciso para ter um bebê.

Capítulo 18 - Sábado
Esther confessa a Danielle que não conversou 
com Paulo sobre sua decisão de fazer a fertiliza-
ção. Teodora pressiona Wallace, que assume es-
tar se sentindo mal. Griselda termina a obra no Le 
Velmont. Amália consegue fazer os cremes de Dona 
Zilá e se emociona. Renê se orgulha da organização 
que Tereza Cristina fez para a festa. Teodora pres-
siona Wallace a vencer sua luta para impedir a fa-
lência dos dois.

Capítulo 83 - Segunda-feira
No Mademoiselle, Maikitai son 
serve uma água para Ramiro 
que encara Olympia. Ela per-

gunta o que aconteceu com Cindy e Ramiro diz que ati-
rou nela. Olympia diz que pagou um preço alto por ele e 

que o Club dá um bom retorno para ele. Ramiro ri debo-
chado. Miguel tenta animar Oxente que está desapon-
tado com a filha Maria Antônia. Maria Antônia vai embo-
ra de casa e pede ajuda à Poderosa. Maria Antônia diz 
que quer ser uma Poderosa também e quer trabalhar no 
Club onde ela trabalha e Poderosa fica surpresa.

Capítulo 84 - Terça-feira
Poderosa diz à Maria Antônia que ela não tem neces-
sidade de se tornar uma garota de programa. Dona 
Sonia diz a Fernanda que Ramiro está no Brasil, que 
ele mentiu, e que está no mesmo hospital que Peppe 
está inernado. Peppe termina o namoro com Rosa 
Flor e pede para ela ir embora. Peppe lamenta que 
não poderá mais ser um craque. Rosa Flor sai corren-
do do quarto, arrasada. Peppe se descontrola e se re-
volta, chorando muito e senso consolado por Luiggi.

Capítulo 85 - Quarta-feira
Na clínica, Cindy lamenta com Antônio o roubo não ter 
dado certo para ela e que vai ficar sem a parte do di-
nheiro e que ainda se arriscou por nada. Poderosa diz a 
Hugo e Miguel que vai cuidar de Maria Antônia. Antônio 
chega ao sítio de Miguel carregando Cindy no colo, 
desmaiada, e pede socorro. Poderosa faz compressa 
em Cindy. Antônio revela que Ramiro atirou em Cindy. 
Miguel tenta ligar para a polícia, mas Antônio impede.

Capítulo 86 - Quinta-feira
Poderosa revela a Miguel que Ramiro é perigoso, 
que ele foi amante de sua mãe e que é filha bas-
tarda dele. Maria Antônia corre com medo para a 
casa de Furacão e Duplex a recebe. Bibiana agra-
dece Beto por organizar uma festa para Peppe. Em 
casa, Ramiro descansa em seu quarto, Ludmila diz 
que Donatella chegou e quer falar com ele. Fernanda 
conta a dona Sonia que Ramiro não viajou coisa 
nenhuma. Luiggi e Serena chegam em casa com 
Peppe, um pouco debilitado. Ramiro pergunta o que 
Donatella faz em sua casa. Donatella diz que Ramiro 
vai ter que assumi-lo e que veio para morar come ele.

Capítulo 87 - Sexta-feira
Donatella diz a Ramiro que quer dar um passo a mais 
em sua parceira. Ramiro pergunta à Donatella se é 
um pedido de casamento e ela diz que sim. Ramiro 
diz que não pode se casar com ela, pois Tobias e 
Fernanda iriam descobrir que são parceiros desde o 
início. Fernanda pede perdão a Pedro Antônio. Maria 
Antônia prepara um jantar para Hugo. Alguém bate a 
porta e quando ela vai abrir, dá de cara com Leandro, 
ele está com a mala de Poderosa. Maria Antônia fica 
apavorada. Leandro, sorri.

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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