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LEP
CATEDRALDESAL

INDEFINIDA
TEMITRC

BUMBAMEUBOI
DATSSLO
ETEREOAMID
ELMDIVA

CLEPTOMANIA
OLAPDAL
NOVALEVIV

AGACHAMENTO
IARTEHER
TPMARGOLA
UÃGED

INDEPENDENCIA

Atração
religiosa e
turística 

colombiana

Operação
que com-
pleta uma
costura 

O parente
como o

cunhado e
a sogra

Os grupos
com mais
prestígio

social

A roupa
vendida 

no brechó

(?) Palito,
a namo-
rada do
Popeye

Vitamina
produzida 
pelo corpo
humano

Técnico
das Sele-
ções de 82
e 86 (fut.)

Osso
triangular
do ombro

(Anat.)

O amor
que revela

pureza
(fig.)

Impulso
mórbido
para o
furto 

Romance
urbano 
de José 

de Alencar 

(?) Lima,
cidade da
Grande BH

Exercício
físico que
fortalece
as pernas

Claude (?)-
Strauss,
filósofo
francês

A Primeira
(?): a

Música

Recursos
Humanos

(sigla)

Letra repre-
sentante
do tamanho
pequeno

Residência oficial 
do Presidente da
República (BR)

Soldado (abrev.)

As duas coordenadas
geográficas

Exame do MEC para 
o Ensino Médio

Bailado
típico do

Maranhão

A posição
de quem
está em
cima do

muro

O Rei dos
Queijos
O dedo
mínimo

Mitologia
(abrev.)

Reduto da
boemia

Dígrafo de
"assado"

Em meio a,
em inglês

A do Brasil
foi procla-
mada em
7/9/1822

Causa da
alteração
do humor
feminino
em dias

anteriores
à mens-
truação

Componente que
conecta e interliga
todos os outros no

computador

Colo, em
inglês

Viaja de
avião

Percebe
pela visão

Volta do
mergulho

Equivale a 
10 litros (símbolo)

Verbo
(abrev.)
Telefone
(abrev.)

Dela, em
inglês

General
(abrev.)

Modelo de brinco
usado por ciganas

Vitamina abundante 
na gema de ovo

Eduardo Galeano,
escritor uruguaio de
"Memória do Fogo"
Vitamina do limão

3/her — lap. 4/amid — brie — levi.
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eJogo dos Sete Erros: 1-gota de água do remo à esquerda; 2-detalhe na touca; 3-mão direita do homem; 4-nariz do homem; 

5-língua do homem; 6-proa do barco; 7-olho do peixe.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 85 - Segunda-feira
Joaquim se entristece por Anna ter mentido para ele. Licurgo 
e Germana usam seu novo fogão como atração para ganhar 
dinheiro. O verdadeiro comandante Maximiliano chega ao 
Rio de Janeiro. Joaquim e Anna decidem adiar a partida por 
causa do casamento de Piatã e Jacira. Thomas e seus ja-
gunços se aproximam da aldeia Tucaré. Domitila aparece no 
Paço para a cerimônia com Dom Pedro, com o mesmo colar 
usado por Leopoldina.

Capítulo 86 - Terça-feira
Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas 
acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Domitila 
confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio al-
cança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazen-
da de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. 
Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio 
se declara para Leopoldina.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreen-
de Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa no 
Palácio. Na mata, Thomas é picado por um inseto. Domitila 
manda Rosa divulgar seu romance com Dom Pedro. Jacira 
e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio confidenciar a 
Leopoldina o esconderijo de Anna e Joaquim. Passam-se al-
guns dias. Anna, Joaquim, Olinto e as crianças chegam à 
casa de Bonifácio em Santos. Patrício revela a Thomas o pa-
radeiro de Anna e Joaquim.

Capítulo 88 - Quinta-feira
Joaquim não se conforma de ter que deixar o Brasil. Piatã 
cuida de Tibiriçá. Hugo e Elvira se beijam. Dom Pedro 

repreende Domitila por tentar disputar o amor do povo 
com Leopoldina. Greta pensa em procurar Ferdinando. 
Leopoldina discute com Dom Pedro. Domitila sofre represá-
lia do povo e sua casa é atacada.

Capítulo 89 - Sexta-feira
Domitila pede que Rosa avise a Dom Pedro sobre o ata-
que. Dom Pedro decide dar um título de nobreza a Domitila. 
Sebastião decide fazer o casamento de Cecília em sua casa 
e Libério se desespera. Wolfgang duvida da paternidade do 
filho de Diara. Anna tem um mau pressentimento. Olinto vê 
Thomas se aproximar com os soldados e avisa a Joaquim.

Capítulo 90 - Sábado
Joaquim é preso. Anna afirma a Olinto que desembarcará 
no Rio de Janeiro. Cecília e Libério combinam de casar as-
sim que Sebastião viajar. Thomas exige que seus homens 
encontrem Anna. Joaquim presta depoimento a Egídio. 
Germana vê Hugo beijar um homem, sem saber que é Elvira 
disfarçada. Anna, Olinto e as crianças pedem abrigo na casa 
de Peter.

Capítulo 85 - Segunda-feira
Lili afirma a Germano que seu casamento chegou ao fim. 
Eliza conta a Arthur que Gilda lhe garantiu que não foi 
Dino quem ligou para ela. Florisval fica indignado ao ver 
Montanha beijar Rosângela. Jeniffer conta a Florisval que 
Cascudo sofre agressões de Durão. Arthur leva um susto ao 
ver Germano na casa de Carolina.

Capítulo 86 - Terça-feira
Arthur acusa Carolina de ter seduzido Germano para ajudá-la 
a vencer a prova contra ele. Carolina expulsa Arthur de casa. 
Montanha avisa ao inspetor da escola que denunciará Durão. 
Eliza se surpreende ao ver Jonatas e Leila juntos na festa. 
Germano estranha a aproximação entre Jonatas e Leila. Leila 
beija Jonatas na frente de Eliza. Max é agredido por homofó-
bicos ao sair da boate.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Rafael vê Max sendo agredido e o socorre. Max revela a Lu 
que foi agredido. Lorena publica uma foto de Arthur com 
Eliza, para provocar Carolina. Gilda se desespera ao desco-
brir que Dino penhorou todos os seus bens. Gilda pede di-
nheiro a Eliza. Durão recebe a visita de um conselheiro tute-
lar. Montanha lamenta ao saber que Cascudo decidiu deixar 
a equipe de esportes. Gilda procura Germano na Bastille.

Capítulo 88 - Quinta-feira
Mirthes avisa a Gilda que Germano não poderá recebê-la. 
Fabinho convida Débora para ir ao cinema. Gilda decide ver 
Eliza, e Maurice a recebe na casa de Arthur. Euzébia con-
firma para Germano que Gilda esteve na mansão. Arthur e 
Eliza trocam confissões e se beijam.

Capítulo 89 - Sexta-feira
Arthur se oferece para emprestar dinheiro a Gilda. Lu vê 
Rafael e Lili juntos e ofende o casal. Lili expulsa Germano de 
sua casa, depois que o ex-marido confessa que a traiu com 
Gilda. Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra uma 
conversa entre Natasha, Carolina e Daniele, que comentam 
que Arthur deseja ter todas as mulheres à sua disposição.

Capítulo 90 - Sábado
Eliza vence a etapa do concurso com a foto de praia, e Cassandra 
é eliminada. Cassandra ameaça contar para Germano sobre as 
tentativas de Carolina de fazer com que Eliza saísse do concur-
so. Carolina inclui Cassandra como modelo em uma edição de 
sua revista. Gilda se apavora ao ver Maurice no bar de Dino. 
Carolina provoca Arthur ao comemorar que Eliza o abandonou.

Capítulo 91 - Segunda-feira
Rafael se desespera ao não conseguir falar com Amália, que 
é socorrida por uma ambulância após seu acidente de car-
ro. Tereza Cristina avisa a Crô que Pereirinha irá morar com 
ela. No hospital, Amália tem uma melhora e anuncia a Rafael 
e Griselda que está grávida.

Capítulo 92 - Terça-feira
Rafael afirma que se casará com Amália. Pereirinha comenta 
com Enzo que tem planos para Tereza Cristina. Renê estranha 

a ausência de Fred no restaurante. Tereza Cristina ameaça 
empurrar Fred da escada, mas ele se assusta e acaba cain-
do. Crô se desespera ao ver que seu amante está morto.

Capítulo 93 - Quarta-feira
Íris invade a casa da sobrinha e não percebe a presença da 
polícia. Antenor tenta se aproximar de Patrícia. Crô fica in-
consolável com a morte de Fred. Rafael chega para traba-
lhar na Fashion Motos. Renê e Griselda vão buscar Amália 
no hospital. Tereza Cristina descobre que Barinski é o falso 
investidor do Brasileiríssimo.

Capítulo 94 - Quinta-feira
Tereza Cristina exige saber quem é o verdadeiro investidor 
do restaurante. Tereza Cristina trama contra Quinzé. Wallace 
repreende Leandro pela falta de disciplina no treinamento. 
Guaracy fica enciumado ao saber que Esther trabalhará no-
vamente com Paulo. Griselda comenta com Vilma que só co-
nhece uma pessoa capaz de deter Tereza Cristina.

Capítulo 95 - Sexta-feira
Danielle tenta convencer Glória a não contar para Beatriz que 
ela é a mãe biológica da filha de Esther. Tereza Cristina des-
cobre quem é a verdadeira investidora do Brasileiríssimo. 
Antenor fala para Griselda que Tereza Cristina possui um 
grande segredo. Griselda afirma a Renê que precisa desco-
brir o segredo de Tereza Cristina.

Capítulo 96 - Sábado
Renê diz que não sabe o segredo de Tereza Cristina e per-
gunta se Griselda esconde alguma coisa dele. Griselda 
manda Severino impedir a entrada de Tereza Cristina no 
Brasileiríssimo. Glória marca um encontro com Beatriz 
na pizzaria. Luana avisa a Renê que ele terá uma grande 
decepção.

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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