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2/le. 3/moi — oil — red. 4/mist — room. 5/grifo. 9/olimpíada. 16/adega climatizada.
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eJogo dos Sete Erros: 1-nuvem á esquerda; 2-montanha à esquerda; 3-orelha do leopardo; 4-pata do leopardo; 

5-orelha da girafa; 6-pinta no corpo da girafa; 7-rabo da girafa.
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rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 91 - Segunda-feira
Ana e Rodrigo tentam disfarçar a proximida-
de, mas Lúcio desconfia. Rodrigo confessa a 
Lourenço que está muito confuso com relação 
ao que sente por Ana e Manuela. Miguel suge-
re que Sofia volte a jogar tênis. Alice faz um co-
mentário que deixa Renato inseguro quanto ao 
seu emprego na concessionária. Lúcio termina 
o namoro com Ana.

Capítulo 92 - Terça-feira
Ana marca um encontro com Rodrigo. Celina 
se emociona depois de conversar com o pai de 
seu filho. Ana ignora os conselhos de Eva. Júlia 
se entristece com o fim do namoro de Ana e 
Lúcio. Vitória gosta dos elogios que Mariano lhe 
faz. Celina e Lúcio são solidários um com o ou-
tro. Rodrigo e Ana se beijam no local onde co-
meçaram a namorar.

Capítulo 93 - Quarta-feira
Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. Sofia 
critica a atitude de Marcos no trabalho. Francisco 
agradece Nanda pelo trabalho em sua mochila. Iná 
aconselha Ana a viver sua história com Rodrigo. 
Júlia fica desconfiada quando Ana e Rodrigo vão 
buscá-la na escola. Renato é destratado por um 
cliente e fica constrangido quando Cícero se apro-
xima. Eva flagra Ana e Rodrigo se beijando.

Capítulo 94 - Quinta-feira
Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio reen-
contra Laura. Ana consegue um emprego em 
uma escola de tênis. Lui compõe uma músi-
ca para Francisco. Renato ouve dois funcioná-
rios falando mal dele na concessionária. Jonas 

sonha com Ângela e acorda assustado. Nanda 
encontra Lourenço e comenta sobre Tiago e a 
gravidez de Celina. Rodrigo conta para Manuela 
que ele e Ana estão juntos.

Capítulo 95 - Sexta-feira
Manuela reage friamente ao comunicado de 
Rodrigo. Celina incentiva Lúcio a convidar Laura 
para sair. Lourenço tenta reatar com Celina. Sofia 
descobre que Ana está dando aula de tênis. 
Rodrigo se comove com o amor que Júlia tem 
por Manuela. Celina repreende Nanda por ter 
contado para Lourenço sobre sua gravidez. Ana 
revela a Eva que conseguiu um emprego e que 
irá sair de casa.

Capítulo 96 - Sábado
Eva fica irritada quando Ana diz que vai embo-
ra e exige que a filha deixe sua casa o quanto 
antes. Renato decide pedir demissão. Alice vai 
atrás de Renato e o encontra em um bar. Iná diz 
a Ana que acredita que Eva a manipula. Lui vai 
viajar e se despede de Nanda e Francisco. Júlia 
não se anima com as compras, e Ana e Rodrigo 
ficam decepcionados. Rodrigo avisa a Nanda 
que Lui sofreu um infarto.

Capítulo 73 - Segunda-feira
Úrsula se descontrola e expulsa Luna/Fiona do 
hospital aos gritos, deixando Téo confuso. Bia 
implora a Isaac para deixá-la competir. Rafael 
sofre quando Alexia/Josimara mostra o áudio 
de Kyra confessando sua traição ao ex-namora-
do. Helena fica preocupada com a decisão de 
Téo de fazer a fisioterapia somente com Luna/
Fiona. Alexia/Josimara avisa a Renzo que irá se 
atrasar para o concerto. Ermelinda, Zezinho e 
Filipa seguem Alexia, Kyra e Luna.

Capítulo 74 - Terça-feira
Alejandro consegue o telefone do escritório de 
Agnes na internet e entrega a Mário, que pre-
tende conhecer as famílias das moças que es-
tavam com Luna no furacão. Helena nota que 
Júlia admira Alan. Alejandro se oferece para au-
xiliar Bel a montar um perfil na rede social para 
divulgar seus vestidos. Zezinho e Ermelinda re-
solvem invadir a casa de Dominique com as 

meninas e não percebem uma luz que começa 
a piscar na cozinha do imóvel. Dominique rece-
be um aviso informando que a porta dos fundos 
de sua casa está aberta.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Dominique orienta Edu a ir até sua casa e atirar 
contra o invasor. Agnes e Mário combinam de se 
encontrar. Tarantino escuta Alan dizer a Ignácio 
que está namorando Kyra/Cleyde. Kyra se es-
conde com Filipa. Dominique avisa a Renzo que 
a casa foi invadida, e o rapaz resolve ir ao local 
verificar. Edu acorda zonzo após a pancada e se 
depara com Zezinho, Ermelinda e Filipa.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Zezinho leva a melhor na luta contra Edu. Zezinho, 
Ermelinda, Alexia, Kyra e Luna conseguem es-
capar, levando o computador de Dominique. 
Dominique diz a Edu que está preocupada com 
uma possível descoberta de seus arquivos do no-
tebook. Renzo descobre que o anel da Alexia não 
está mais em sua gaveta e conta a Aurora. Mário 
e Helena cruzam olhares de longe no Empório.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Helena desnorteada vai atrás de Mario, mas o per-
de de vista. Alejandro e Marlene conseguem colo-
car Mario dentro do carro e o levam do Empório. 
Renzo conversa com Aurora sobre o roubo do 
anel de Alexia e estranha a situação. Hugo per-
gunta a Helena quem era o homem que ela viu 
no Empório e que a deixou tão desorientada. Alan 
prepara surpresa romântica para Kyra/Cleyde. A 
mando de Dominique, Edu incendeia a delegacia 
e destrói o computador da advogada com as pro-
vas que libertariam Alexia, Kyra e Luna. Renzo tira 
os óculos de Alexia/Josimara e se declara para ela.
 
Capítulo 78 - Sábado
Dominique brinda o sucesso da operação. Alexia 
confessa que ficou sensibilizada com a declara-
ção de amor de Renzo, e Zezinho escuta. Hugo 

se surpreende quando Helena revela que acre-
dita ter visto Mário no Empório. Hugo queima a 
foto de Mário e Luna deixando Helena abalada. 
Rafael e Julia ficam bêbados e passam a noite 
juntos. Alan e Kyra têm a primeira noite de amor. 
Nanico deixa Alexia, Kyra e Luna chocadas ao in-
formar que as provas foram destruídas na explo-
são da delegacia. Nanico entrega as novas iden-
tidades e os locais para onde cada uma das três 
moças irá morar. As três ficam arrasadas.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Maria Marta se interessa cada vez mais por 
Maurílio. Enrico estranha ao ver Maria Marta acom-
panhada por outro homem e conta para Maria 
Clara. João Lucas briga com Du. José Alfredo de-
siste de dormir com Maria Ísis. Maria Marta conta 
para Maurílio que é casada. Cora sonha com José 
Alfredo. Elivaldo aceita ajudar Tuane. Maria Marta 
provoca José Alfredo e diz que tem um amante. 
Cristina pensa em pedir para Tuane entregar pan-
fletos na rua. José Alfredo manda Josué investi-
gar Maria Marta.
 
Capítulo 56 - Terça-feira
Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo. 
Maria Marta confirma aos filhos que José Alfredo 
tem uma amante. Reginaldo encontra Karina. 
Merival alerta José Alfredo de que ele só ganha-
rá o processo contra Cristina se o resultado do 
exame de DNA for negativo. Amanda revela para 
Danielle que José Pedro a beijou. Orville pen-
sa em usar Juliane para se aproximar de José 
Alfredo. Beatriz sofre um grave acidente de carro.
 
Capítulo 57 - Quarta-feira
Enrico é avisado sobre o acidente com sua mãe 
e Antônio conta para Cláudio, que se desespera. 
José Alfredo se surpreende com a solidariedade 
de José Pedro. Jairo e Otoniel chegam ao Rio 
de Janeiro e Jurema pede para Tuane deixá-los 
ficar em sua casa. Robertão se encontra com 
Érika. Orville descobre por Juliane que José 
Alfredo frequenta o bar de Manoel. Leonardo 
marca um encontro com Amanda. José Alfredo 
vê Maria Marta com Maurílio.

Capítulo 58 - Quinta-feira
José Alfredo fica furioso com o encontro de 

Maria Marta e Maurílio. Amanda fala para José 
Pedro que tem um namorado. José Alfredo 
manda Josué investigar Maurílio. Cláudio pede 
que Enrico devolva o restaurante para ele. 
Orville consegue ser recebido por José Alfredo. 
Vicente pensa em levar Cristina para jantar no 
restaurante de Enrico. Cora garante a Fernando 
que conseguirá separar Cristina de Vicente. 
Enrico observa o cuidado de Cláudio com 
Beatriz e se emociona. José Alfredo descobre 
que Maurílio é filho de Sebastião.
 
Capítulo 59 - Sexta-feira
Josué aconselha José Alfredo a não falar 
com Maurílio. Maria Marta passa a noite com 
Maurílio. Vicente chama Cristina para jantar 
com ele no restaurante de Enrico e Cora se 
convida para ir com Elivaldo. Amanda procura 
Leonardo. Beatriz se esforça para que Enrico se 
entenda com Cláudio. Marta e Maurílio chegam 
ao restaurante de Enrico logo após José Alfredo 
e Maria Ísis. Cora chega com Cristina e Elivaldo 
ao restaurante.

Capítulo 60 - Sábado
José Alfredo se irrita ao ver Cora no restau-
rante. Maria Marta e José Alfredo discutem 
com Cristina e um cliente fotografa o escânda-
lo. Cora avisa a Fernando que Cristina discutiu 
com Vicente. Téo compra as fotos do cliente do 
restaurante e publica uma nota sobre o escân-
dalo. José Alfredo pede o divórcio para Maria 
Marta. Maria Marta revela para José Alfredo que 
conheceu Maurílio em Monte Roraima.

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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