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3/aba — air — art — sic. 5/touca. 6/burlar. 7/tapioca. 8/metálico. 10/lago guaíba.
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eJogo dos Sete Erros: 1-ouvido direito; 2-sombrancelha direita; 3-dedo da mão direita; 4-nariz; 5-nota musical ao centro; 

6-perna esquerda do homem; 7-detalhe no braço do violino.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 19 - Segunda-feira
Cassiano e Duque conseguem fugir, mas são per-
seguidos pelos capangas de Dom Rafael. Ester e 
Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura. 
Alberto não concorda com a análise de Hélio so-
bre a situação da mina e acaba discutindo com 
Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no pas-
to. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são 
surpreendidos por um crocodilo.

Capítulo 20 - Terça-feira
Cassiano colhe uma flor do Caribe para dar a Ester 
quando chegar ao Brasil. Cassiano e Duque con-
seguem embarcar em um ônibus que passa pela 
estrada. Donato discute com Hélio. Amaralina 
oferece ajuda para esconder Cassiano e Duque 
em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e 
aos amigos da república que irá morar com eles. 
Cassiano fica encantado ao ver Cristal dançando.

Capítulo 21 - Quarta-feira
Cassiano e Duque reconhecem a filha de Dom 
Rafael. Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom 
Rafael sente saudades da filha. Cassiano liga para 
Chico e avisa que está voltando para a Vila dos 
Ventos. Bibiana sofre ao perceber que Donato re-
jeita Hélio. Donato propõe sociedade a Juliano. 
Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam surpresos ao des-
cobrir que Isabel é tenente da Aeronáutica. Cristal 
avisa a Cassiano e Duque que conseguiu que eles 
embarcassem em um navio mercante para o Brasil.

Capítulo 22 - Quinta-feira
Hélio entrega um cheque a Bibiana para pa-
gar o barco de Donato e pede segredo à mãe 

sobre a origem do dinheiro. Alberto briga com 
Ester ao perceber que foi ela quem tramou a pri-
são de seus clientes. Cristal aconselha Cassiano 
e Duque a se esconderem até sua partida para 
o Brasil. Duque e Cassiano se disfarçam como 
dançarinas para escapar dos capangas de Dom 
Rafael. Ester pede para conversar com Alberto.

Capítulo 23 - Sexta-feira
Ester tenta conversar com Alberto, mas o empre-
sário prefere não confrontá-la. Cassiano e Duque 
decidem pegar um ônibus até o navio mercan-
te que os levará para o Brasil. Ariana some e 
Candinho se desespera. Cassiano e Duque em-
barcam no navio mercante. Alberto pede perdão 
a Ester. Duque diz a Cassiano que está preocupa-
do com Amaralina. Cassiano e Duque são surpre-
endidos com a presença de Amaralina no navio.

Capítulo 24 - Sábado
Amaralina avisa a Duque e Cassiano sobre a pre-
sença do avô no Brasil. Ester discute com Dionísio 
por ele não aceitar que William brinque com seus 
bisnetos. Quirino pede demissão. Chico deixa a fa-
mília impaciente ao afirmar que Cassiano voltará. 
Candinho viaja em busca de Ariana. O navio onde 
estão Cassiano, Duque e Amaralina chega ao Brasil.

Capítulo 151 - Segunda-feira
Natasha não gosta de ser usada por Arthur para 
provocar ciúmes em Eliza. Jojô garante aos avós 
que unirá seus pais novamente. Cassandra im-
pede que Suely entre na Bastille para falar com 
Débora. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e 
Natasha no quarto, mas todos acabam presos no 
cômodo. Sozinhos na sala, Arthur beija Natasha.

Capítulo 152 - Terça-feira
Suely convida Débora para morar com ela. Eliza 
chega à casa de Jonatas e seduz o namorado. 
Uma assistente social repreende Claudia por 
não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel. 
Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely con-
fessar que só está interessada em seu dinhei-
ro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com 
Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer 
a Lili que acredita que ela esteja grávida. Arthur 
chega no bistrô com Natasha, e Carol vê o ca-
sal se beijando.

Capítulo 153 - Quarta-feira
Natasha diz a Carolina que está tentando recons-
truir sua vida com Arthur. Arthur fica surpreso ao 
saber por Pietro que Carolina pensa em adotar 
Gabriel. Lili descobre que está grávida e diz a 
Euzébia que o bebê é de Germano. Claudia não 
revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a 
tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo 
beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontran-
do Dino na rua.

Capítulo 154 - Quinta-feira
Dino pede a Carlinhos que não conte a ninguém 
que está de volta. Wesley consegue ficar em se-
gundo lugar na competição. Lili e Euzébia pe-
dem a Cassandra que não conte a ninguém so-
bre o bebê. Carlinhos furta o dinheiro do caixa do 
Flor do Lácio e dá para Dino. Arthur avisa a Eliza 
que ela foi convidada para passar uma tempora-
da em Paris.

Capítulo 155 - Sexta-feira
Eliza teme deixar o país com Arthur e pede para 
pensar sobre o convite. Gilda não encontra o di-
nheiro que Eliza deixou na gaveta para pagar o 
fornecedor e demonstra a Hugo que desconfia de 
Riscado. Lili diz a Fabinho que só terá certeza de 
quem é o pai de seu filho após realizar os exames. 
Eliza comunica a Arthur que decidiu ir para Paris. 
Em ensaio fotográfico, Cassandra deixa escapar 
que Lili está grávida.

Capítulo 156 - Sábado
Liara repreende Claudia por não contar a Carolina 
a verdade sobre Gabriel. Eliza diz a Jonatas que 
decidiu ir para Paris. Rosângela surpreende ao 
não aceitar o pedido de casamento que Florisval 
lhe faz em público. Montanha e Maristela se bei-
jam. Rosângela confessa aos filhos que não acre-
dita em Florisval. Germano ouve Rafael falar com 
Lili sobre sua gravidez.

Capítulo 01 - Segunda-feira
Eugênio avisa à esposa que viajará para o Acre 
com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de 
Ivana. Bibi reclama da ausência de Caio. Eugênio 
e Abel procuram por Ruy e Zeca. Caio vê Bibi 
beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Ruy e 
Zeca são resgatados e instruídos por um índio 
a tomar cuidado com as águas. Eugênio anun-
cia que abandonará a empresa e Eurico fica fu-
rioso. Aurora lamenta o casamento de Bibi com 
Rubinho. Ruy vai com Eugênio ao Pará. Joyce cri-
tica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebi-
do com festa pelos moradores de Parazinho e vai 
atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver 
Ritinha nadando com os botos.

Capítulo 02 - Terça-feira
Ruy pergunta sobre Ritinha. 
Ritinha não consegue conven-
cer Zeca a entrar no rio com 
ela. Ritinha percebe o olhar 
de Ruy e o provoca. Ruy leva 
Ritinha para passear e desco-
bre que Zeca é caminhoneiro. 
Ruy contrata os serviços de 
Zeca. Abel comenta que gos-
taria de encontrar o índio que 
salvou a vida de seu filho. Bibi 
recebe uma carta de despejo. 
Ritinha pede para ir com Zeca 
para o Rio de Janeiro. Ruy vê 
Ritinha se despedir de Zeca.

Capítulo 03 - Quarta-feira
Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la 
para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que 
convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce 
pede para conversar com Simone sobre Ivana. 
Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu alu-
guel atrasado. Aurora entrega a Bibi um anel que 
a filha ganhou de Caio quando ainda estavam jun-
tos. Ivana pede para ter uma conversa séria com 
Eugênio. Ritinha procura Ruy em sua pousada.

Capítulo 04 - Quinta-feira
Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para mo-
rar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Bibi é 
assaltada no ônibus e acaba sofrendo um aci-
dente. Eugênio gosta do trabalho de Irene. Caio 

flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha 
prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio 
de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não en-
contra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele 
em Belém. Zeca se desespera ao saber da fuga 
da noiva. Ritinha chega a Belém.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Em ação policial, Jeiza confronta Zeca, que fica 
furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na 
cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda in-
formações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha 
não encontra Ruy e decide voltar para casa. Abel 
conta para o filho o que aconteceu com Ritinha. 
Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca decide 
terminar seu noivado e permanecer no Rio de 
Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o so-
brinho Yuri. Bibi é despejada. Marilda conta que 
Zeca não voltará para o Pará, e Ritinha decide fi-
car em Belém.

Capítulo 06 - Sábado
Francineide leva Ritinha até seu trabalho. Caio 
afirma a Junqueira que não quer voltar a tra-
balhar com comércio. Ivana se interessa por 
Cláudio. Eurico confidencia a Silvana que Dantas 
viu Eugênio almoçando com uma mulher. Ivana 
desiste de sair com Cláudio, e Joyce se irrita. 
Heleninha reclama das fantasias de Yuri. Bibi ten-
ta recuperar sua matrícula na faculdade. Silvana 
questiona Joyce sobre seu casamento com 
Eugênio e decide procurar Irene. Caio e Bibi se 
veem na faculdade. Zeca vê Ritinha trabalhando 
em um aquário, vestida como uma sereia.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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