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Misturar
(as partes

de um
texto)

(?) pé nem
cabeça:

destituído
de lógica

Poesia (?),
gênero da

"Ilíada"
(Lit.)

Cruella de
(?), vilã 
de "101

Dálmatas"

Ginete,
western e

inglesa

Avaliar de
acordo
com um
modelo

Astro
composto
de plasma

O mais
alto de

todos os
animais

Moderna
tecnologia 
de televi-

sores

(?)-
nascido:

"hóspede" 
do berçário

(?) Adams,
artista

veterano
de HQs

Sílvio de
Abreu,

novelista
paulista

Expressão
de desfe-
cho em

uma frase

Clássico
console 

de video-
games

(?) de cali-
grafia: auxi-
lia no treino
da escrita

(?) de arras-
to: é usada
na pesca

predatória

Produto de
máscaras

faciais
caseiras

Unidade
de venda
do prédio
comercial

(?) de três,
cálculo uti-
lizado em 

proporções

Logo, em
inglês

Título de
Elton John

Santo
(abrev.)

Impulsionar
(a canoa)

(?) Chanel,
estilista
Parte da

ópera
Grito de
guerra

Utensílio
culinário

Calçado da
bailarina

Démodé

Mesmo,
em inglês

Arma
medieval

Pele do
rosto

Fritada
(Cul.)

"Certo", em
"ortopedia"
Perfume
(poét.)

Atrações da
Semana
de Moda

Agência
que plane-

ja uma
viagem a

Marte

Idolatrar

Atividade popular no
ecoturismo, seu

destino costuma ser
uma cachoeira

Produto de uso indis-
pensável em locais com
muitos mosquitos (pl.)

Pátio de igrejas

Interjeição
de espanto
Energia

(símbolo)

São raras
em CDs de 
coletâneas

Ponto turístico 
carioca

situado no 
caminho do
bondinho
do Pão de

Açúcar

OTA
MORRODAURCA

CULTUARSEM
SOONOZPI

SIRCEEVEN
CSAPATILHA

AFERIRLED
SOLCOCONA

GIRAFAMOTE
NASARECEM
EDNEALST
DESFILESR

PIMBAATARI
TOREDEMEL

CADERNOBAH
SALAREGRA

3/led — sir. 4/even — neal — soon. 5/atari.
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e Jogo dos Sete Erros: 1-listra da garrafa; 2-bola de boliche; 3-nuvem; 4-mão direita; 5-trinco da janela; 6-nariz do 

homem; 7-ouvido do homem.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 85 - Segunda-feira
Cassiano tenta convencer Ester de que não 
existe nada entre ele e Cristal, mas os dois 
acabam discutindo. Amaralina convoca Duque 
e Cassiano para explorar sua mina. Samuel diz 
para Juliano que dará as alianças de presen-
te para ele. Carol avisa a Veridiana que várias 
mulheres responderam ao vídeo que ela divul-
gou na internet. Alberto avisa para Ester que 
ela pode voltar para casa.

Capítulo 86 - Terça-feira
Ester diz a Alberto que não desistirá do divór-
cio e avisa que pensará se volta para sua casa 
por causa de Laurinha. Cassiano reconstrói a 
cabana para Ester. Quirino e Samuel fazem as 
pazes. Mantovani convoca Isabel para acom-
panhar o caso das obras de arte de Dionísio. 
Taís sente ciúmes ao ver Mantovani com 
Isabel. Samuel conta para Cassiano que Ester 
voltou para a mansão.
 
Capítulo 87 - Quarta-feira
Cassiano deixa a casa de Samuel decepciona-
do, ao saber que Ester voltou para a casa de 
Alberto. Lipe sofre bullying na escola. Amaralina 
conta para Rodrigo que é neta de Duque e diz 
que seu avô não tem conhecimento de sua des-
coberta. Isabel e Mantovani ficam sabendo que 
os quadros do acervo da família Albuquerque 
são roubados. Isabel procura Dionísio.
 
Capítulo 88 - Quinta-feira
Alberto alerta o avô de que ele está sendo acu-
sado de roubo de obras de arte. Isabel avisa 
a Dionísio que confiscará seus quadros para 

averiguação. Duque obriga Amaralina ir para 
a escola. Isabel diz a Taís que sua relação 
com Mantovani é apenas profissional. Samuca 
mostra para Ester a chave do elevador da 
mansão que leva para outro cômodo escon-
dido da casa.
 
Capítulo 89 - Sexta-feira
Cassiano apoia o namoro de Taís com 
Mantovani. Ester se emociona com declaração 
que recebe de Cassiano. Cristal decide ir para 
Vila dos Ventos. Ester ouve Dionísio mandar 
Alberto enviar seu tesouro para a Europa e ten-
ta achar a chave do elevador que leva a fortuna 
de Dionísio. Quirino tenta convencer Doralice a 
aceitar o casamento de Juliano e Natália. Ester 
encontra a chave do elevador e fica horroriza-
da com o que vê no esconderijo.
 
Capítulo 90 - Sábado
Ester encontra fotos, joias e objetos roubados 
e conta a Samuel que Alberto e Dionísio pla-
nejam levar as relíquias para fora do Brasil. 
Alberto percebe que Ester não está em casa. 
Cristal tenta convencer Ester de que não hou-
ve nada entra ela e Cassiano. Amaralina pede a 
Duque que compre um bugue para ela se asso-
ciar a Ester e Taís. Isabel e a polícia entram na 
casa de Dionísio com um mandado de busca.

Capítulo 49 - Segunda-feira
Giovanni implora para falar com Camila, 
e Enéas intervém. Carol despista Apolo e 
Tancinha, e revela aos irmãos sobre a morte 
do pai, que deverá ficar em segredo. Henrique 
arma para reencontrar Penélope. Na ausên-
cia de Felipe, Jéssica confronta Shirlei. Apolo 
pressiona Tancinha para saber o que aconte-
ceu ente ela e Beto.

Capítulo 50 - Terça-feira
Tancinha confessa que beijou Beto, e Apolo 
afirma que não consegue perdoá-la. Jéssica 
humilha Shirlei. Agilson ameaça Leozinho para 
que ele deixe a mansão. Camila recebe uma 
caixa com uma bomba. Exausta de trabalho 
e maus tratos, Shirlei desmaia na frente de 
Felipe. Apolo invade a Peripécia atrás de Beto.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Beto confessa sua paixão por Tancinha, e 
Apolo afirma que o rival conseguiu o que que-
ria. A bomba é detonada na mansão, mas 
Camila e Lucrécia conseguem se proteger. 
Enéas e Agilson acusam Giovanni pelo aten-
tado. Aparício decide impedir o casamento de 
Rebeca. Giovanni é detido. Tamara e Penélope 
visitam Fabinho no hospital. Beto sugere que 
Adriana envie Apolo para os Estados Unidos.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Beto tenta convencer Adriana dos benefícios 
de seu plano para Apolo. Cris e Felipe afirmam 
que gostam de ter Shirlei em sua casa, e Jéssica 
fica contrariada. Henrique e Penélope declaram 
seu amor. Camila confronta a mentira de Bruna. 
Adriana procura Apolo. Aparício pede que Rebeca 
desista de seu casamento para ficar com ele.
 
Capítulo 53 - Sexta-feira
Rebeca não acredita que Aparício seja o pre-
sidente do Grand Bazzar. Pedro confronta 
Aparício. Bruna consegue manipular Camila. 
Aparício tem um pesadelo com Teodora. Na 
ilha, Teodora e Tarzan se beijam. Camila pede 
que Agilson interrompa a investigação contra 
Giovanni. Fedora tem seu perfil suspenso na 
rede social. Adônis consegue dinheiro com 
suas apostas clandestinas. Adriana questiona 
Apolo sobre sua proposta.

Capítulo 54 - Sábado
Apolo aceita viajar para Miami. Adriana o incen-
tiva a esquecer Tancinha e focar em sua carrei-
ra. Rodrigo defende Francesca de uma briga. 
Aparício pede que Agilson se passe por presiden-
te do Grand Bazzar, para testar o amor de Rebeca. 
Fedora convida pessoa em situação de rua para ir 
até sua mansão. Beto e Rodrigo chegam à boate 
em que Henrique está com Penélope.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. 
Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o 
marido. Irene manipula Eugênio. Dantas diz a 
Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar 
na empresa. Caio aconselha Eugênio a contar 
a verdade para Joyce. Ruy observa Ritinha no 
aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce 
não seguir os conselhos de Irene. Aurora implo-
ra para Bibi não se envolver mais em atos ilíci-
tos por Rubinho. Edinalva decide levar o neto 
de volta para a casa de Ruy. Jeiza pede para 
Zeca não ir à venda de Nazaré. Ruy vai buscar 
Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as dro-
gas que ele escondeu na comunidade.

Capítulo 68 - Terça-feira
Ritinha aceita reatar com Ruy. Zeca e Jeiza 
namoram. Ruy exige que Ritinha não dei-
xe o filho perto de Zeca. Eugênio volta 
para casa e Zu insiste para que ele con-
verse com a esposa. Bibi faz um acor-
do com um traficante. Jeiza reclama com 
Cândida da presença de Amílcar em sua 
casa. Ritinha estranha ao ver Bibi com uma 
grande quantidade de dinheiro. Caio ten-
ta entender a relação de Eugênio com 
Irene. Heleninha pergunta se Aurora será 
avó novamente. Bibi encontra Jeiza na 
Estudantina.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Jeiza questiona Bibi sobre sua gravidez. 
Nonato obriga Biga a ligar para a casa de 
Eurico para saber notícias de Silvana. Aurora e 
Bibi estranham por Jeiza e Heleninha falarem 
sobre a suposta gravidez de Bibi. Eurico expul-
sa Edinalva de sua empresa. Ritinha garante a 
Ruy que Shirley não é a amante de Eugênio. 
Dantas invade a sala de Eugênio e discute 
com ele por causa de Ruy. Irene vê o vídeo na 
internet com o escândalo de Ruy com Shirley 
e fica eufórica. Joyce fica furiosa com Eugênio. 
Bibi acusa Caio de querer prejudicar sua vida.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Caio discute com Bibi. Joyce decide expul-
sar Eugênio de casa. Bibi afirma a Aurora que 

o dinheiro que conseguiu é do trabalho de 
Rubinho. Zeca pensa em fazer uma festa para 
Abel e pede a ajuda de Jeiza. Joyce conta para 
Irene o que fez contra Eugênio e a vilã a elo-
gia. Dedé vê Bibi na entrada da comunidade e 
questiona a mãe. Zeca fica contrariado com o 
convite que Nazaré faz a Edinalva. Bibi entrega 
o dinheiro para Sabiá e ele a convida para ficar 
no baile da comunidade. Silvana garante a Dita 
que a amante de seu cunhado não é Shirley.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Eugênio decide ir embora e Joyce liga para 
Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu 
relacionamento com Irene. Irene aparece na 
casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce 
aceita conversar com Eugênio. Bibi fica intimi-
dada com o ambiente do baile na comunida-
de. Irene finge passar mal e liga para Joyce. 
Bibi volta para casa pela manhã e Aurora dis-
cute com a filha. Eugênio decide escrever uma 
carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene 
e encontra pertences de Eugênio.

Capítulo 72 - Sábado
Joyce vê os recados de Eugênio para Irene. 
Ritinha avisa a Zu que vai para Niterói. Eugênio 
chega para o almoço com Joyce. Ritinha leva o 
filho para ver Jeiza e Zeca fica irritado. Bibi en-
trega a Aurora o dinheiro que recebeu do tra-
ficante. Heleninha fala com Caio sobre Otávio 
e Mira se apavora. Joyce conversa com Ivana. 
Ruy descobre quem é a amante de Eugênio 
e promete a Joyce que se vingará dela. Irene 
tenta convencer Eugênio que não mentiu para 
Joyce. Abel dança com Edinalva em sua festa. 
Ruy atira seu carro contra Irene.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das no-
velas e podem não ser enviados pela emissora.
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