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em inglês

Estado do
Porto do
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(sigla)

Meio de
melhoria
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(?)
fechado,
tipo de

reclusão

A cor da
pomba que
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a paz

"La (?)
Bonita",

sucesso de
Madonna

Ambu-
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(abrev.)

Jeca 
Tatu ou

Mazzaropi

Sétima
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Ligado, 
em inglês

Tempero
marinho 

Descrente
(fem.)

Estado
do Norte
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(?), pico

Altar
Alvo da
saudade

do viajante

Assento da
bicicleta
Utensílio
do pintor

Prisioneira da Fera,
em história infantil 

da Disney

"Além de",
em "ultra-
passado"

Área afe-
tada pela
amigdalite
e faringite

Sérgio
Noronha, 
jornalista
e comen-

tarista
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rígidas
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York,
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e Berlim
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panhol cujo
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Óleo de (?), hidratante
natural para pele

Superfície decorada
com quadros

Líder;
chefe
Papai, 

em inglês

Cena
(?): a
ópera
Local

Pedido do mendigo

Poeta de "Tarde" e
"Ironia e Piedade"

2/on. 3/dad — ear. 4/cosa — isla — scar. 6/jojoba. 8/madalena.
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eJogo dos Sete Erros: 1-asa do anjo à esquerda; 2-mão do anjo à esquerda; 3-nuvem ao centro; 4-perna do anjo à 

direita; 5-nariz do anjo à direita; 6-cabelo do anjo à direita; 7-ouvido do anjo à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 73 - Segunda-feira
Ana convida Lúcio para ir à festa de aniversá-
rio de sua irmã. Renato fica apreensivo quan-
do Alice pede para ir até sua casa. Marcos con-
segue um emprego. Francisco se enfurece com 
Nanda ao vê-la falando com Marina. Lorena 
e Mathias ficam noivos. Ana desabafa com 
Rodrigo sobre sua relação com Júlia, e os dois 
quase se beijam, quando Manuela chega.

Capítulo 74 - Terça-feira
Marcos e Dora contam para as filhas que irão 
morar juntos. Renato repreende Alice por com-
prar as fotos que estavam na livraria. Lourenço 
diz a Rodrigo que conheceu uma mulher em um 
site de relacionamentos. Celina conta para Dora 
que se encantou por um homem com quem 
conversou pela internet. Rodrigo se incomoda 
com os elogios de Lúcio para Ana. Eva chega à 
festa de Manuela.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Jonas esquece o aniversário de casamento, e 
Cris fica furiosa. Rodrigo pede para conversar 
com Ana, e Eva ouve. Iná se preocupa com o 
relacionamento de suas netas com Rodrigo. 
Sofia vence uma partida do torneio de tênis. 
Rodrigo procura Ana, os dois conversam e aca-
bam se beijando.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Cris se enfurece com o presente de Jonas. 
Iná e Wilson se preocupam com a saúde de 
Laudelino. Celina conta a Nanda que se encon-
trará com o homem que conheceu pela inter-
net. Jonas manda Cléber demitir Eliete, por ter 
escolhido o presente errado para Cris. Celina se 

surpreende ao descobrir que o homem que co-
nheceu pela internet é Lourenço.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Celina discute com Lourenço e pede para ele 
se afastar. Eva segue Ana ao vê-la sair com 
Rodrigo, e flagra os dois se beijando. Sofia diz 
a Vitória que não quer mais jogar tênis. Nanda 
se emociona ao ouvir a música que Lui fez 
para ela. Celina deixa escapar para Nanda que 
Lourenço está envolvido na gravidez de Cris. 

Capítulo 78 - Sábado
Celina conta para Nanda que Lourenço é o pai 
de Tiago. Renato compra um anel para Alice, 
enquanto Cícero presenteia a filha com um car-
ro. Aurélia aceita namorar Wilson. Marcos co-
move Sofia e Olívia com seu discurso durante a 
ceia de Natal. Eva pede para Rodrigo ajudá-la a 
montar um quarto para Júlia em sua casa. Eva 
afirma a Iná que Ana conseguirá resgatar tudo 
o que perdeu, e que Manuela ficará sem nada.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Hugo desconfia de que Helena o esteja traindo. 
Mário conta a Marlene que Helena mentiu para 
ele e para Luna. Alexia comenta com as amigas 
que Zezinho não pode saber que Renzo é só-
cio de Rafael na Labrador. Alexia acha que Kyra 
está apaixonada por Alan. Renzo tenta se apro-
ximar de Alexia/Josimara. Mário comemora a 
chegada de Gabi e Alejandro ao Brasil. Zezinho 
fica emocionado com a surpresa que Alexia 
prepara para ele. Alan revela a Kyra/Cleyde que 
está apaixonado por ela.

Capítulo 56 - Terça-feira
Kyra/Cleyde se esforça para não se envolver 
com a declaração de amor de Alan, que fica ar-
rasado quando a babá diz que ama outro ho-
mem. Alexia tem uma visão de Renzo durante o 
‘show’ particular que faz para Zezinho. Pancho 
informa a Dominique que Mário foi para São 
Paulo. Ermelinda deixa Luna viajar com Téo. 
Micaela avisa a Helena que decidiu estudar em 
Harvard. Kyra confessa às duas amigas que 
está apaixonada por Rafael e Alan. Zezinho de-
cide seguir Alexia. Helena pede ajuda a Luna/

Fiona para convencer Téo a fazer a cirurgia. 
Alexia/Josimara vê Zezinho na Labrador.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a 
Labrador. Helena se sensibiliza com o abra-
ço de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as 
orientações de treino de Isaac. Alexia aprovei-
ta a grosseria de Renatinha contra ela e con-
vence Zezinho de que é a secretária de Rafael 
a persegue na empresa. Renatinha chantageia 
Alexia/Josimara em troca de seu silêncio so-
bre o que aconteceu com Zezinho. Kyra/Cleyde 
pede demissão.

Capítulo 58 - Quinta-feira
Kyra/Cleyde diz a Alan que se continuar no tra-
balho acabará se apaixonando por ele. Alexia faz 
Zezinho que nunca mais vai segui-la. Bruno sur-
preende Micaela com um jantar romântico. Téo 
lembra a Micaela que ela terá de escolher entre 
viajar e ficar com Bruno. Lúcia ameaça contar 
tudo o que sabe para Renzo, se Dominique não 
liberar o sobrinho de seus negócios. Téo e Luna/
Fiona chegam a Campos do Jordão.

Capítulo 59 - Sexta-feira
Micaela se emociona com a reação de Bruno 
ao receber a notícia de sua viagem. Úrsula sur-
preende Helena e Micaela com sua volta ao 
Empório. Gael fica chocado com a intenção de 
Verônica de matar Micaela. Luna e Téo têm a 
primeira noite de amor. Kyra não gosta da apro-
ximação de Renzo com sua família através da 
fundação e pensa em contar para Zezinho que 
Dominique encontrou Luna/Fiona. Dominique 
descobre que o policial Ivo Mantovani cuida do 
Programa de Proteção à Testemunha no Brasil. 
Hugo questiona Dominique se as testemunhas 
que a viram matar o juiz escaparam com vida.

Capítulo 60 - Sábado
Dominique garante a Hugo que as testemunhas 
morreram em Cancun. Renzo avisa a Lúcia que 
convidará Alexia/Josimara para jantar. Petra lê 
uma crítica no jornal sobre seu mau desem-
penho como atriz e se revolta. Lúcia avisa a 
Dominique que Aurora, sua sobrinha, vai morar 
por uns tempos na casa enquanto ela faz uma 
viagem. Ferida, Verônica segue para o hospital 
e depois para a cadeia por tentativa de assas-
sinato. Úrsula surpreende Téo e Luna/Fiona ao 
aparecer diante do casal.

Capítulo 37 - Segunda-feira
Cristina pede para conversar com Fernando. 
Magnólia e Severo se surpreendem quando 
encontram Cora na casa deles. Antoninho e 
Jurema se interessam um pelo outro. Cristina 
termina o noivado com Fernando. Carmem leva 
os pertences de Juliane para a casa de Xana. 
Cristina vai ao encontro de Vicente. Juliane en-
frenta Orville ao vê-lo perto de Júnior. Robertão 
vai ao encontro de Cora. Fernando vê Cristina e 
Vicente se beijando.
 
Capítulo 38 - Terça-feira
Fernando se descontrola ao ver Cristina e 
Vicente juntos. Cora pede para Xana expul-
sar Robertão de sua casa. José Pedro tira sa-
tisfações com Maria Marta sobre o atraso nas 
obras de seu apartamento. Vicente convence 
Cristina a ir com ele à festa da Império. Elivaldo 
desconfia quando Cora afirma que Cristina é fi-
lha de José Alfredo. Enrico elogia Cláudio, que 
se emociona. José Pedro avisa a Marta que 
Cristina está na festa.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Maria Ísis assina a escritura do apartamen-
to que ficará em seu nome. Maria Marta vai ao 
apartamento de Maria Ísis à procura do mari-
do. José Alfredo sugere que Juliane desfile na 
festa. Maria Clara demite a modelo principal do 
desfile. Magnólia e Severo chegam à festa. José 
Alfredo e Cristina discutem, e Érika registra a 
conversa com sua câmera. Téo publica a foto 
de Cláudio e Leonardo. José Alfredo vai atrás 
de Cristina.

Capítulo 40 - Quinta-feira
José Alfredo se desculpa com Cristina e pede 
que ela fique na festa. Antônio mostra a foto 
de Cláudio para Enrico, que se desespera. 
Antoninho e Juliane chegam à festa, e Helena 
leva a ex-rainha de bateria para o camarim. 
José Alfredo, Maria Marta e os filhos fazem 
uma entrada triunfal na festa. Fernando obser-
va Cristina chegando em casa. O anel de Maria 
Marta é roubado. Enrico conversa com Cláudio.

Capítulo 41 - Sexta-feira
José Alfredo elogia o bufê e decide cumpri-
mentar Vicente. Enrico fica transtornado com 
Cláudio e Beatriz defende o marido. Cláudio 
afirma que processará Téo. Maria Marta vai 
para o Monte Roraima e pede para Helena man-
ter sigilo sobre sua viagem. Cora implica com 
Elivaldo. Fernando tenta atropelar Vicente. José 
Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Jurema 
cuida de Reginaldo. Maria Marta chega ao 
Monte Roraima.

Capítulo 42 - Sábado
Maria Marta observa o local onde Sebastião 
Ferreira foi enterrado. Magnólia e Severo ficam 
furiosos com a notícia de que não podem ven-
der o apartamento de Maria Ísis. Ismael tenta 
obrigar Lorraine a devolver o anel que roubou. 
Preocupado com a tempestade, o piloto do he-
licóptero deixa Maria Marta sozinha no Monte. 
Maria Marta encontra o diamante rosa. José 
Alfredo tem um mau pressentimento. Orville 
e Jonas acertam os detalhes do leilão com as 
obras de Salvador. Em meio a uma forte chuva, 
Maria Marta vê um homem misterioso e desmaia.

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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