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Supera a receita, 
no déficit (Econ.)

Diz-se do que 
está fora de moda

Leilane
Neubarth,
jornalista 

Caldo com
legumes

Livro
sagrado

3/adi — dio — noi. 4/anil — nala — said. 5/rolar — sidra. 8/alcapone.
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e Jogo dos Sete Erros: 1-cabelo da mulher; 2-boca da mulher; 3-mão direita da mulher; 4-roda do carrinho; 5-prédio ao fundo; 6-bochecha 

do bebê; 7-asa do passarinho.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 49 - Segunda-feira
Libério e Peter contam a Bonifácio por que suspeitam do en-
volvimento de Thomas e Sebastião no atentado contra Dom 
Pedro. Joaquim descobre quem foi o mandante do atentado 
contra Dom Pedro.

Capítulo 50 - Terça-feira
Joaquim se surpreende com a revelação de Thomas. Piatã 
e Olinto imploram que Ubirajara devolva as pesquisas de 
Ferdinando. Joaquim invade a casa de Anna. Fred folheia o 
diário do pai de Anna. Tibiriçá flagra Jacira chorando. Piatã, 
Olinto e Ferdinando pensam em como voltar para a aldeia. 
Elvira vê Thomas entrar na casa de Domitila. Joaquim ana-
lisa os documentos da época em que Thomas era Ministro. 
Anna encontra a sala secreta de Thomas.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Thomas convence Anna de que não conhecia a sala secreta. 
Dom Pedro se encontra com Domitila. Bonifácio diz a Joaquim 
que pode ajudá-lo a falar com Anna. Nívea pede para Liu ensi-
ná-la a cuidar de um bebê. Matias vê Cecília com Peter. Lurdes 
comenta com Anna sobre o estranho comportamento de 
Leopoldina. Peter consegue visitar Amália. Cecília se apavora 
quando Matias a questiona sobre o médico. Bonifácio procura 
Thomas. Joaquim arma um encontro com Anna.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Joaquim conta para Anna o que sabe sobre Thomas. 
Bonifácio questiona Thomas sobre a guerra na Cisplatina. 
Dom Pedro discute com Leopoldina e Bonifácio se preocupa 
com o estado da princesa. Joaquim estranha quando Elvira 
fala sobre Domitila. Dom Pedro compõe uma música para 
Domitila. Jacira foge da aldeia. Thomas não gosta de ver 
Anna dormindo no quarto de Vitória. Dom Pedro sente ciú-
mes de Leopoldina com Bonifácio. Anna procura Joaquim.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Joaquim fala de Domitila para Anna. Thomas incentiva 
Domitila a falar mal de Bonifácio para Dom Pedro. Ferdinando 
não se conforma de perder toda a sua pesquisa para os ín-
dios. Piatã, Cecília não consegue terminar seu romance com 
Libério. Anna descobre onde Thomas esconde a chave de 
uma gaveta em seu escritório. Dom Pedro não comparece ao 
encontro com Domitila. Licurgo procura por Germana. Diara 
e Wolfgang libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. 
Anna descobre que Thomas foi marujo de seu pai.

Capítulo 54 - Sábado
Thomas flagra Anna em seu escritório. Dom Pedro faz as pa-
zes com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a al-
deia Tucaré. Sebastião descobre a fuga de seus escravizados 
e desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro. 
Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do mari-
do. Anna afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu 
com seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que 
Joaquim tem contra ele. Anna e Joaquim se beijam.

Capítulo 49 - Segunda-feira
Stelinha é rude com Eliza e Jojô. Rafael e Lili falam sobre o ani-
versário de Sofia. Jonatas pensa em Eliza. Fabinho vê quan-
do Jonatas guarda o dinheiro do pagamento dos trabalhado-
res, e sabota os envelopes. Sem saber da ação de Fabinho, 
Jonatas entrega os envelopes para Gilmar. Eliza finge perdo-
ar Cassandra, mas jura vingança. Eliza arma para Cassandra, 
que promete ajudar Carolina a eliminar a rival. Policiais encon-
tram o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de Jonatas.

Capítulo 50 - Terça-feira
Jonatas é preso, e Fabinho se incomoda por Germano se pre-
ocupar. Cassandra diz a Débora que se vingará de Eliza. Zé 
Pedro teme dificuldade em libertar Jonatas. Jamaica lembra do 
pedido de Fabinho. Jacaré e Braço atacam Arthur e Eliza, que 
reconhece os bandidos. Eliza sofre por não conseguir visitar 
Jonatas. Florisval avisa a Rosângela sobre Jonatas. Jamaica 
acusa Fabinho de ser o responsável pela prisão de Jonatas.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Jamaica conta a Leila que foi Fabinho quem armou o roubo para 
incriminar Jonatas, mas a jornalista não acredita. Rosângela vi-
sita Jonatas na prisão e diz ao filho que acredita em sua inocên-
cia. Leila e Jamaica comprovam que foi Fabinho quem fez a tro-
ca dos envelopes e mostram para Zé Pedro. Policiais vão à casa 
de Germano para prender Fabinho.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Lili fica abalada ao saber que foi Germano quem mandou li-
bertar Jonatas e prender Fabinho. Lili expulsa Germano de 
casa. Jojô e Stelinha ficam sozinhas em casa e acabam se 
aproximando. Arthur liga para Eliza e pede que a jovem volte 
para sua casa. Jonatas enfrenta Arthur.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Arthur alerta Jonatas sobre a prova de Eliza. Zé Pedro avisa 
a Lili que é possível que Fabinho responda ao processo em 
liberdade. Maristela conta a Rosângela que vai se casar com 
Florisval. Jonatas leva Eliza ao local de sua prova, e a mode-
lo pede desculpas a Arthur pelo atraso. Germano decide re-
contratar Jonatas. Stelinha afirma a Arthur que eles precisam 
separar Eliza de Jonatas.

Capítulo 54 - Sábado
Lili pede a Zé Pedro que informe a Germano sobre a libertação de 
Fabinho. Lili avisa ao marido que assumirá a presidência da Bastille 
e decide demitir Germano. Pietro revela a Carolina que Arthur fez 
vasectomia e, por isso não pode mais ter filhos. Germano se des-
pede de Jonatas e pede ao jovem para não decepcioná-lo. Jojô 
confessa que gosta de Eliza. Carolina confronta Arthur.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Antenor aconselha Rafael a esquecer Amália. Wallace conta 
para Quinzé que Teodora lhe pediu dinheiro. Íris ouve Griselda 
falar que possui uma mala de dinheiro guardada em seu armá-
rio. Esther vê Paulo e Vanessa dormindo juntos na Fio Carioca. 
Griselda se surpreende ao encontrar Renê em sua casa.

Capítulo 56 - Terça-feira
Renê reclama de Tereza Cristina para Griselda. Íris fotografa 
Renê e Griselda se beijando. Quinzé tenta expulsar Teodora 
da antiga casa de sua mãe. Tereza Cristina ameaça se vin-
gar de Crô se ele pensar em traí-la. Íris e Alice vasculham a 

mansão de Griselda.. Tereza Cristina procura Pereirinha, e 
Griselda flagra os dois juntos em seu antigo quarto.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Tereza Cristina se apavora com a possibilidade de Griselda con-
tar para Renê sobre seu caso com Pereirinha. Gigante vê Tereza 
Cristina e Griselda na casa de Pereirinha e avisa a Guaracy. Íris 
decide usar a foto que tirou de Renê com Griselda para chan-
tageá-lo. Antenor e Beatriz encontram Patrícia e Alexandre. 
Tereza Cristina conta para Crô seu plano para atrapalhar a festa 
de Griselda. Renê expulsa Íris e Alice do Le Velmont.

Capítulo 58 - Quinta-feira
Guaracy pede para Alberto tentar se entender com Dagmar. 
Crô acredita que não conseguirá levar o plano de Tereza 
Cristina até o fim. Paulo propõe comprar a parte de Esther 
na Fio Carioca. Carolina se surpreende ao saber que Letícia 
dormiu na casa de Juan Guilherme. Teodora pede emprego 
no hotel em que ficou hospedada. Íris mostra a foto de Renê 
e Griselda se beijando para Tereza Cristina.

Capítulo 59 - Sexta-feira
Tereza Cristina tem um ataque de fúria ao ver a foto de Renê 
e Griselda. Esther e Amália se tornam sócias da loja de cos-
méticos. Rafael pede demissão e alerta Juan sobre Zuleika. 
Renê Junior ouve Crô dizer que seus pais irão se separar e 
liga para Patrícia. Tereza Cristina chega ao Le Velmont e avi-
sa aos funcionários que o restaurante será fechado.

Capítulo 60 - Sábado
Renê tenta conversar com Tereza Cristina, mas ela o manda 
embora do restaurante. Griselda pensa em Renê. Juan des-
confia de Zuleika. Rafael se entrega para a polícia.  Griselda 
e Quinzé ficam penalizados com o sofrimento de Amália. 
Juan Guilherme se surpreende ao saber dos crimes que 
Rafael cometeu. Tereza Cristina pede para Ferdinand atear 
fogo à mansão de Griselda.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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