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Senhora
(bras.)

Formato
do ímã de
desenhos
animados 

"Toda (?) é
burra", dito
de Nelson
Rodrigues 

Despro-
vida de

desfecho

Zona (?):
pântano,
charco ou 
brejo (Biol.)

(?) Ribeiro:
estrelou a 
abertura do
"Fantástico"

"Música",
em MPB 

Silvio Luiz,
locutor

esportivo
paulistano

Capitão-
(?), título
de donatá-
rio (Hist.) 

Condição
violada
pelos

paparazzi

Base dos
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de Harry

Potter
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Veículo
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de vôlei 

Forma en-
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14-(?),
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Dumont  
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bíblico
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Oliveira: o

Cartola
(MPB)
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que faz

prognós-
ticos

Estado do
pico da

Bandeira
(sigla) 

Tablet da
Apple
Moeda

japonesa

Saudável

Romance
de José 

de Alencar

Carcome
Objetos de
estudo do
enólogo

Tomar uma direção
Fruta preferida dos

Minions
(Cin.)

Úvula
(Anat.)

Arma que
se tornou

símbolo da
Austrália

Arrimo
Esperidião

 Amin,
político 

Análise
comum em
sites sobre

Cinema 

(?) Leão: 
a Musa 

da Bossa
Nova

Prejudicial
Pelo

comprido
de cavalos

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Escuro

Mono-
grama de
"Pedro"

A estátua
da Vênus
de Milo,
por seu
material

Base da
porcenta-
gem (Mat.)

Fechar

É confundido com a
sinuca O filme
exibido na "Super

Estreia", do Telecine

Arroubo

(?)-mitzvá, cerimônia
judaica (?) Holm,

ator 
inglês

Alerta, 
em inglês
Mililitro

(símbolo) 

Aves de
rinhas

 Evento musical
comum em 

cidades
serranas

RACF
BUMERANGUE

CAMPAINHAS
NARATALERT
ARUIMOI

INCONCLUSIVA

BARAAMSL
IANIPAD

INTIMIDADE
MARMOREAROI
POINVAN

CEMDEMIV
TAPARNOE

JOGODEBILHAR
INEDITON

VATEESSÃO

3/ian — van. 5/alert. 8/marmórea. 9/campainha. 10/bumerangue.
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eJogo dos Sete Erros: 1-bandeira do barco; 2-mão direita; 3-pé direito; 4-cinto; 5-olho direito; 6-detalhe no escudo; 

7-nuvem à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 67 - Segunda-feira
Ester é obrigada a levar Laurinha para a casa 
de Alberto. Lindaura aconselha a filha a procu-
rar um advogado. Cassiano expulsa Duque de 
sua casa e rompe a sociedade entre os dois. 
Lindaura despeja em Alberto toda a sua indig-
nação e ofende Dionísio. Ester volta para a 
casa de Alberto com Samuca, para ficar com 
Laurinha. Alberto diz para Ester que não a quer 
de volta.
 
Capítulo 68 - Terça-feira
Ester se humilha e aceita voltar a morar na 
casa de Alberto para não ficar longe da filha. 
Duque se mostra interessado em comprar a 
mina desativada dos Albuquerque, e Hélio 
lhe dá informações sobre a localização. Carol 
muda o visual de Lino. Cassiano invade a casa 
de Alberto para falar com Samuca.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Cassiano finge para Samuca que Alberto e ele 
são amigos. Ester afirma a Dionísio que não 
quer nada de sua família. Cassiano orienta 
Ester a não fazer o que combinou com Alberto. 
Samuel analisa as amostras do solo e confirma 
a existência da turmalina da Paraíba na mina 
desativada dos Albuquerque. Alberto ameaça 
Ester. Cassiano enfrenta Alberto.
 
Capítulo 70 - Quinta-feira
Cassiano discute com Alberto, que não esboça 
reação. Alberto presta queixa contra Cassiano. 
Natália comenta com Juliano sobre sua pos-
sível gravidez. Duque promete para Olívia 

que contará a verdade para Amaralina depois 
que aprender a ser um bom avô. Amaralina 
se emociona ao ouvir a conversa de Duque e 
Olívia atrás da porta.
 
Capítulo 71 - Sexta-feira
Duque não consegue revelar a Amaralina que 
é seu avô. Ester descobre que pode perder a 
ONG. Duque conversa com Hélio sobre a mina 
de Dionísio e demonstra interesse em com prá-
la. O oficial de justiça vai à casa de Cassiano 
e o avisa que Alberto prestou queixa con-
tra ele. Ester é intimada a testemunhar contra 
Cassiano e a favor de Alberto.
 
Capítulo 72 - Sábado
Alberto avisa a Ester que ela terá que depor 
contra Cassiano. Samuca pede para Ester não 
prejudicar Cassiano. Guiomar canta no bar 
Flor do Caribe, e Duque se encanta. Duque 
avisa a Olívia que Amaralina sumiu. Alberto 
provoca Cassiano e insinua que o rival será 
preso.

Capítulo 31 - Segunda-feira
Apolo revela a Adriana a armação de Giba, que 
tem seu contrato cancelado. Tancinha protege 
Carol de Afonso. Henrique envia um presen-
te para Penélope. Rebeca descobre que pas-
sou a noite com Aparício. Adônis mente para 
Nair para conseguir dinheiro. Carmela ameaça 
Beto. Felipe reconhece Shirlei. Aparício encon-
tra Rebeca, e Teodora flagra os dois.

Capítulo 32 - Terça-feira
Teodora se revela para Rebeca e Aparício, que 
pede o divórcio. Felipe tenta falar com Shirlei, 
que acredita que o rapaz está zombando dela. 
Tamara procura Adriana. Teodora se vinga 
de Aparício. Felipe reclama de Jéssica com 
Henrique. Apolo diz que marcou a data de seu 
casamento com Tancinha, e os dois se beijam. 
Beto fala com Adriana sobre Apolo.

Capítulo 33 - Quarta-feira
Adriana se recusa a ajudar Beto. Giovanni 
garante a Bruna que contará a verdade 
para Camila. Tamara visita Penélope e pede 

desculpas à mãe. Jéssica se irrita ao ver 
Carmela com Felipe. Adriana aceita o acordo 
com Beto e contrata Apolo como piloto. Shirlei 
confronta Carmela sobre Adônis. Dinamite exi-
ge que Leozinho tire a vida de Fedora.

Capítulo 34 - Quinta-feira
Leozinho acalma Fedora, que tem um pesade-
lo. Carmela inventa para Shirlei que todos fa-
lam mal dela. Leozinho discute com Agilson. 
Teodora arma para Aparício e expulsa o ma-
rido de casa. Penélope e Beto concluem que 
Tamara interrompeu sua medicação. Camila 
tem uma visão do passado. Tancinha e Apolo 
discutem na frente do padre. Leozinho se de-
sespera ao ouvir a explosão do helicóptero 
provocada por Dinamite.
 
Capítulo 35 - Sexta-feira
Leozinho teme pela vida de Fedora. Camila 
pede ajuda a Enéas para não voltar a ser a 
pessoa que era antes do acidente. Tancinha 
e Apolo são expulsos da igreja. Aparício diz a 
Fedora que não encontraram o corpo de sua 
mãe. Leozinho pede que Dinamite desapareça 
de sua vida. Tancinha planeja conseguir uma 
foto de seu pai com os Abdalla. Oficiais da ae-
ronáutica chegam à mansão de Fedora.
 
Capítulo 36 - Sábado
Lucrécia e Fedora passam mal ao saber que 
deverão ir ao Instituto Médico Legal. Pedro 
convida Rebeca para viajar. Leonora faz um 
procedimento estético em uma clínica vete-
rinária. Giovanni confessa a Bruna que sente 

falta de Camila. Penélope lamenta não ter con-
seguido um emprego. Adônis inventa para 
Nair que foi assaltado. Começa o velório de 
Teodora, quando Tancinha chega à mansão. 

Capítulo 49 - Segunda-feira
Bibi desconfia do comportamento de Yuri. 
Joyce garante a Zu que todos se decepcio-
narão com Ritinha. Caio vai com Bibi ao pre-
sídio. Irene invade a sala de Eugênio. Cibele 
marca um encontro com Amaro na frente de 
Anita. Eurico manda Nonato ir atrás de Silvana 
na delegacia. Eugênio decide se encontrar 
com Irene. Ruy discute com Ritinha por causa 
de Zeca. Silvana surge com 
um carro igual ao seu na fren-
te de Eurico, Dita e Nonato. 
Eugênio dorme com Irene.
 
Capítulo 50 - Terça-feira
Irene afirma a Mira que se ca-
sará com Eugênio. Joyce fin-
ge dormir quando o marido 
chega em casa. Joyce co-
menta sobre o sinal na per-
na de Ruyzinho, e Ritinha 
fica nervosa. Simone fala so-
bre o problema de Ivana com 
Silvana. Cláudio sofre um aci-
dente de carro, e Ivana se de-
sespera. Rubinho revela a 
verdade para Bibi.
 
Capítulo 51 - Quarta-feira
Rubinho pede perdão a Bibi. Cirilo comen-
ta com Caio que Bibi se desentendeu com 
Rubinho. Silvana se desespera com a possi-
bilidade de suas mentiras serem descobertas 
por Eurico. Caio alerta Silvana que não a aju-
dará mais em suas falcatruas para encobrir 
o vício. A cirurgia de Cláudio é um sucesso. 
Cibele jura vingança contra Ruy. Bibi ateia fogo 
ao restaurante para destruir as provas contra 
Rubinho.
 
Capítulo 52 - Quinta-feira
Bibi volta para casa após incendiar o restau-
rante. Jeiza e Ritinha se desafiam dançando 

o Carimbó. Dantas é alertado sobre o incên-
dio no restaurante, e Aurora desconfia do en-
volvimento de Bibi. Caio questiona Bibi sobre 
uma possível confissão de Rubinho. Silvana 
conversa com Joyce sobre o sofrimento de 
Ivana. Ruy e Zeca se enfrentam. Caio revela a 
Rubinho sobre o incêndio no escritório do res-
taurante onde trabalhava.
 
Capítulo 53 - Sexta-feira
Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, 
sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com 
Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Ruy rece-
be uma nova intimação da Justiça, a mando de 
Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley para impe-
dir a vingança de Cibele contra Ruy. Cândida 
insinua que Edinalva e Abel têm interesse um 
no outro. Nonato descobre que Silvana gosta 
de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio parado 
em frente ao prédio de Caio.

Capítulo 54 - Sábado
Ruy questiona Caio se Eugênio está tendo um 
caso. Caio afirma a Ruy que Cibele pode pre-
judicá-lo. Caio conversa com Jeiza sobre seu 
depoimento contra Rubinho. Nonato confessa 
a Biga sua compaixão por Silvana. Bibi con-
fronta Jeiza, que se irrita com Caio. Ivana apoia 
Cláudio em sua recuperação. Joyce desabafa 
com Zu. Bibi culpa Jeiza pela manutenção da 
prisão de Rubinho. Jeiza comemora mais um 
desafio de luta no MMA. Caio beija Bibi.

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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