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eJogo dos Sete Erros: 1-tomada; 2-desenho no quadro; 3-bisnaga no chão; 4-laço da camisa; 5-tinta na aquarela; 

6-cabelo do homem; 7-ouvido do homem.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 61 - Segunda-feira
Júlia fica aliviada quando Rodrigo afirma que 
ele e Manuela sempre cuidarão dela. O médi-
co avisa  Ana que ela está prestes a ser libera-
da do hospital. Alice discute com Cícero por 
causa de Renato. Marcos ajuda Olívia com a 
tarefa da escola e Bárbara fica enciumada. A 
pedido de Ana, Manuela vai ao hospital.

Capítulo 62 - Terça-feira
Ana e Manuela fazem as pazes. Rodrigo pen-
sa em Ana e não consegue dormir. Eva ob-
serva o interesse entre Lúcio e Ana. Ana pede 
para Manuela ajudá-la a se reaproximar de 
Júlia. Iná se surpreende ao saber que Wilson 
acredita que ela é sua admiradora. Júlia se 
surpreende ao ver suas duas mães na por-
ta da escola.

Capítulo 63 - Quarta-feira
Júlia chama Ana para conhecer sua casa. 
Vitória se irrita ao descobrir que Bárbara dei-
xou de fazer o dever porque Marcos não a 
ajudou. Ana conversa com Rodrigo para ten-
tar descobrir um pouco mais sobre a filha. 
Júlia faz um desenho para Ana. Suzana e 
Alice recebem Renato para o jantar. Ana fica 
incomodada ao ver Rodrigo, Manuela e Júlia 
juntos.

Capítulo 64 - Quinta-feira
Júlia entrega o desenho para Ana, que se 
emociona. Alice fala com orgulho sobre as fo-
tos de Renato e Suzana se impressiona. Dora 
permite que Bárbara durma até mais tarde. 
Cris exige que Lorena volte a trabalhar para 

ela. Ana fica encantada com o jeito como 
Lúcio trata as crianças na ONG.

Capítulo 65 - Sexta-feira
Lúcio pede para dar uma carona para Ana e 
diz que está feliz em poder conhecê-la me-
lhor. Eva conta para Ana que falou com seus 
antigos patrocinadores e ela fica furiosa. 
Vitória se irrita ao saber que Marcos está na-
morando Dora. Iná resolve mandar uma nova 
carta anônima para Aurélia e Wilson. Rodrigo 
encontra Ana na faculdade e oferece uma ca-
rona para ela.

Capítulo 66 - Sábado
Ana e Rodrigo tentam disfarçar o desconfor-
to. Laudelino teme que o plano de Iná para 
unir Aurélia e Wilson dê errado. Vitória re-
preende Miguel e Sofia por descansarem 
no meio do treino. Ana confessa a Alice que 
se sente incomodada com a presença de 
Rodrigo. Nanda tira satisfação com Jonas 
pela falta de atenção a Tiago. Manuela pede 
para Ana tomar conta de Júlia enquanto vai 
ao bufê. Rodrigo chega em casa e encontra 
Ana brincando com Júlia.
 

 
Capítulo 43 - Segunda-feira
Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram sua 
paixão. Hugo e Verônica planejam a sabo-
tagem da inauguração do restaurante de 
Micaela. Luna/Fiona garante a Téo que não 
sente mais nada por Juan. Bia diz a Tarantino 
que sonhava em competir, e Isaac pergun-
ta se ela aceita entrar na equipe. Rafael e 
Júnior conversam sobre os poderes mediú-
nicos de Alexia/Josimara. Catatau se insinua 
para Renatinha. Bel e Alexia/Josimara come-
çam a brigar, e Kyra/Cleyde se acidenta no 
touro mecânico. 

Capítulo 44 - Terça-feira
Kyra/Cleyde percebe que perdeu alguns den-
tes. Famosos chegam à inauguração do res-
taurante de Micaela e o evento é um sucesso. 
Helena briga com Téo e proíbe Luna/Fiona de 
entrar em sua casa. Alan leva Kyra/Cleyde ao 

dentista. Alexia/Josimara conta a Marieta que 
fará uma nova sessão espiritual, e Renatinha 
ouve. Renatinha vê Alexia/Josimara com uma 
amiga e decide investigar.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Renatinha segue Kyra/Cleyde. Alexia/Josi-
mara e Rafael preparam o ambiente para a 
sessão espiritual, e Renatinha chega decidi-
da a acabar com a farsa. Helena pensa que 
Luna/Fiona está manipulando Téo, e Hugo 
lembra a esposa de que seus amigos acha-
ram o mesmo sobre ela no início de seu re-
lacionamento. Gabi liga para Dulce, dizendo 
que Juan e Mário estão indo para São Paulo 
e pede que a avó hospede os amigos em sua 
casa. Renatinha exige que Kyra conte toda a 
verdade sobre a farsa de sua morte.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Kyra inventa para Renatinha que se fingiu 
de morta porque sentiu um pavor repentino 
de se casarRenzo se convence de que, ape-
sar das semelhanças, Josimara não é Alexia. 
Tarantino e Bia conversam, mas a jovem não 
fica à vontade e preocupada com o marca-
passo. Micaela diz a Bruno que quer ajudá-lo. 
Helena constata que Úrsula está dependente 
de calmantes. Renzo flagra Alexia/Josimara 
mexendo em seus pertences.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. 
Luna confessa a Ermelinda que está nervo-
sa para o jantar na casa de Téo. Rafael mos-
tra a suposta carta de Kyra para Júnior. Luna/
Fiona deixa claro para Helena que não está 
interessada no dinheiro de Téo. Renzo convi-
da  Alexia/Josimara para jantar. Ela tenta gra-
var uma confissão dele com a cobertura de 
Zezinho. Renzo pede ajuda a Alexia/Josimara 

para ter um encontro espiritual com uma pes-
soa que morreu.

Capítulo 48 - Sábado
Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria de 
pedir perdão a uma pessoa. Bruno pede in-
formações a Solange sobre dislexia. Hugo é 
revelado como o líder da organização e orde-
na que Dominique elimine Ivo, o policial fe-
deral, antes que ele descubra mais informa-
ções. Dominique reconhece Luna como uma 
das testemunhas do assassinato em Cancún 
e rende a jovem com uma arma.

Capítulo 25 - Segunda-feira
Fernando dá um ultimato em Vicente. Cristina 
descobre que Fernando foi atrás de Vicente. 
Érika pede para Téo não se vingar de 
Cláudio. Vicente finge não ver Cristina. Xana 
aconselha Juliane a desconfiar da advogada 
de seu marido. Orville e Carmem se beijam. 
Cora chega ao prédio de Maria Ísis e se es-
conde ao ver o carro do comendador. Maria 
Ísis revela a José Alfredo que está grávida.

Capítulo 26 - Terça-feira
Maria Ísis chora com a desconfiança de José 
Alfredo. Maria Marta pede para Silviano pro-
curar sua sobrinha Amanda. Cora segue 
Maria Ísis até a casa de seus pais. Téo pos-
ta uma nota contra Cláudio em seu blog. 
Merival pede para Maria Marta ajudar na libe-
ração de Elivaldo. Xana e Antoninho suspei-
tam que Orville e Carmem estão enganando 
Juliane. José Alfredo flagra Cristina em sua 
casa conversando com Maria Marta.

Capítulo 27 - Quarta-feira
Maria Marta explica a presença de Cristina na 
mansão para José Alfredo. Danielle descobre 
que o empreiteiro abandonou a obra de seu 
apartamento. Cora deixa a casa de Magnólia le-
vando uma peça de roupa de Robertão. Maria 
Marta comunica que sua sobrinha Amanda irá 
morar com eles e Danielle fica furiosa.

Capítulo 28 - Quinta-feira
Danielle garante a José Pedro que não 

se intimidará com a chegada de sua rival, 
Amanda. João Lucas conta para Du que José 
Pedro e Amanda foram namorados. Enrico 
pede para Cláudio explicar por que Téo pu-
blicou uma notícia sobre ele em seu blog. 
Orville é solto e Juliane flagra o marido bei-
jando Carmem. Maria Ísis confessa para José 
Alfredo que não está grávida. Elivaldo chega 
para a audiência e Tuane não gosta da sua 
presença.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Elivaldo discute com Tuane e a juíza os re-
preende. Juliane deixa o presídio arrasada. 
Du encontra João Lucas na frente do prédio 
de Maria Ísis. Merival faz a defesa de Elivaldo. 
Orville decide conversar com Juliane, que se 
prepara para deixar o marido e a casa com 
o filho. Lorraine implora que Silviano a dei-
xe falar com Maria Marta. José Alfredo des-
cobre que um de seus filhos deu um golpe 
na empresa. Victor é chamado para falar com 
a juíza.

Capítulo 30 - Sábado
José Alfredo explica a Maria Marta e aos fi-
lhos o golpe recebido pela empresa, mas se 
recusa a revelar o culpado pelo desfalque. A 
juíza pergunta a Victor com quem ele quer fi-
car. José Pedro pede demissão e decide con-
versar com José Alfredo. Victor emociona a 
juíza, que decide deixar a guarda provisória 
do menino com Elivaldo. Xana recebe Juliane 
em sua pensão. Elivaldo chega ao cameló-
dromo e é hostilizado pelos trabalhadores.

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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