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Prática ca-
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(?), a 
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Armação
da cesta
de bas-
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(?) Lanka,
país

insular
da Ásia

Instrumen-
to musical
medieval
de cordas

(?) Aguiar,
repórter 
da ESPN

Entre (?),
província
argentina

Atendi-
mento
médico
Miséria

Vias
urbanas

Luís XIV e
George VI

Cabo do
Amapá

Integrante
da ABL

Cidade da mais 
antiga universidade

de Portugal
Poeta cantador (Ant.)

(?) elétrico, destaque
dos automóveis da

fábrica Tesla
Sufixo de "papisa"

(?) Fellini,
cineasta
italiano
Possuir

Forman-
dos da
AMAN

Miseri-
córdia

A textura
da lixa

(?) abaixo:
desabar
Período
histórico

Diz-se do
jornalista 
especiali-
zado em

um campo

Espaço de empresas
modernas voltado para
o bem-estar dos fun-

cionários

Roberto Burle Marx e
Fernando Chacel, por

suas atividades
A "babá eletrônica"

Precaução 
aconse-
lhada a
turistas 

que viajam
na alta 

temporada

Conversa
fiada
(gíria)

Primeiro
tópico da
data, em

português 

Fluido de
pneus

A periodi-
cidade
do IPVA 

Apoio da 
criança que
aprende a
caminhar

(pl.)

Conduta
Tritongo

de
"Uruguai"

 3/res — sir. 4/rios. 5/daime — morse. 6/alaúde — orange. 8/federico. 9/setorista.
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6-encosto da cadeira; 7-sombra.
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rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 127 - Segunda-feira
Sofia e Dora se preocupam com a reação de 
Marcos quando o questionam sobre as despe-
sas de casa. Lúcio fica apreensivo com o estado 
de Ana. Francisco entrega ao porteiro o anúncio 
da venda do piano. Eva se surpreende ao saber 
que Ana está deprimida. Lúcio e Rodrigo aca-
bam discutindo.

Capítulo 128 - Terça-feira
Manuela ouve a discussão entre Lúcio e Rodrigo 
sem ser vista, e fica mexida ao ouvir Rodrigo di-
zer que o casamento dos dois foi a melhor coisa 
que lhe aconteceu. Eva chega à casa de Iná para 
cuidar de Ana. Cris e Matias se beijam. Celina 
procura Lourenço, e os dois se aproximam.

Capítulo 129 - Quarta-feira
Manuela explica para Gabriel que não quer se 
associar profissionalmente a ele. Júlia sai com 
Eva. Um homem convida Júlia para fazer um co-
mercial e Eva fica interessada, ainda que a me-
nina afirme não querer. Iná estranha ao ver Júlia 
arrumada para sair com Eva. Lúcio fala para 
Celina que se inscreveu para um pós-doutora-
do em Londres. Jonas flagra Cris e Matias se 
beijando.

Capítulo 130 - Quinta-feira
Jonas expulsa Cris de sua casa. Júlia faz as fo-
tos para a campanha. Cris pede para Lourenço 
ficar com Tiago até que ela se organize. Eva fica 

satisfeita ao saber que Jonas foi traído. Vivi dei-
xa Cris sozinha em um restaurante. Sofia ten-
ta convencer Ana a voltar a treinar, mas ela se 
recusa. Suzana tenta conversar com Cícero. 
Cris fica revoltada com o acordo que Jonas lhe 
propõe.

Capítulo 131 - Sexta-feira
Júlia reclama de cansaço para Ana. Lourenço 
pensa em pedir a guarda compartilhada de 
Tiago. Dora diz para Marcos que ele precisa pro-
curar um emprego. Rodrigo e Manuela se depa-
ram com um outdoor com a foto de Júlia. Renato 
procura Cícero na concessionária. Lourenço leva 
Tiago até o apartamento de Cris. Iná expulsa Eva 
de sua casa.

Capítulo 132 - Sábado
Eva se faz de vítima na frente de Ana, depois 
que a filha descobre sobre a campanha de Júlia. 
Nanda fica satisfeita com o sucesso de seu bre-
chó. Dora se irrita com a resistência de Marcos a 
arrumar um emprego. Celina examina Júlia e dei-
xa Manuela e Rodrigo apreensivos. Celina avisa 
que o estado de Júlia pode ser grave e que ela 
precisa ser internada.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Malagueta tenta se livrar do acordo que fez 
com Maria Pia, justificando que Eric ficará pre-
so. Agnaldo e Malagueta procuram Wanderley, 
irmão do recepcionista do Carioca Palace, e 

pedem para ele ser o álibi de Agnaldo. 
Maria Pia chama Luiza e Pedrinho para 
ficarem em sua casa, e Lígia se irrita. 
Maria Pia tenta intrigar Luiza contra Eric. 
Antes de um encontro, Antônia, do ou-
tro lado da rua, observa Júlio ser molha-
do por um carro que passa por cima de 
uma poça.

Capítulo 08 - Terça-feira
Júlio desiste de ir ao cinema com 
Antônia, já que está molhado. Domênico 
decide rever o depoimento de Júlio e 
afirma a Expedito que ele não ficará com 
Antônia. O empresário decide se mudar 
para o Carioca Palace. Sandra Helena 

insinua que Wanderley pode usar seu depoi-
mento para se vingar de Agnaldo. Bebeth mos-
tra sua intimação para Eric. Wanderley chega 
à delegacia para prestar seu depoimento a fa-
vor do irmão.

Capítulo 09 - Quarta-feira
Wanderley confirma o álibi de Agnaldo. Sabine 
chega ao Carioca Palace com seu filho Dom. 
Tânia encontra a nota fiscal da compra da bol-
sa de Sandra Helena. Eric convida Bebeth para 
ir ao cinema. Dom é admirado na piscina do 
hotel. Eric se surpreende com a chegada de 
Sabine à empresa. Athaíde flagra Pedrinho e 
Lígia se beijando, e expulsa o amigo de sua 
casa. Prazeres vê uma figura estranha cami-
nhando pela vila e alerta o sobrinho. Luiza pede 
ajuda a Douglas.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Luiza diz a Douglas que Nelito levou Pedrinho 
para sua casa. Douglas consegue um quar-
to no hotel para Luiza se esconder. Sandra 
Helena nota que seu armário do hotel foi ar-
rombado. Elza e Prazeres observam Evandro 
conversando com Borges. Luiza esbarra com 
Eric no corredor do hotel e eles se beijam. 
Domênico procura Júlio para fazer uma re-
constituição dos passos do garçom na noite 
do roubo do hotel.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Tânia é suspensa por ter mexido no armário 
de Sandra Helena. Elza e Prazeres convidam 
Antônia para a festa surpresa que preparam 
para Júlio. Athaíde pergunta a Lígia se Maria 

Pia é sua filha. Madalena conta a 
Maria Pia que Athaíde flagrou Lígia 
e Pedrinho se beijando. Malagueta 
ajuda Sandra Helena a inventar 
que a bolsa de grife foi um presen-
te de Dona Marieta. Márcio afirma 
a Eric que Bebeth está doente.  

Capítulo 12 - Sábado
Antônia avisa a Douglas que o dele-
gado Siqueira intimará Eric. Cássio 
conta a Pedrinho e Luiza que Eric 
é inocente e oferece provas em tro-
ca de dinheiro.. Sabine fica furiosa 
ao ver Eric exposto no noticiário po-
licial. Agnaldo propõe levar o hotel 
à falência. Eric chega na delegacia 
para depor.
 

Capítulo 91 - Segunda-feira
José Alfredo exige que Maria Marta justifique 
sua certeza sobre a vingança de Danielle. Téo 
tenta organizar o dossiê sobre o Comendador. 
Carmem conversa com Orville sobre Salvador. 
Um mendigo rouba a mochila de Leonardo. João 
Lucas se declara para Du. Cora diz a Cristina que 
tem uma reunião com José Alfredo na joalheria 
Império e leva Jairo como seu segurança. José 
Alfredo interroga José Pedro e Danielle.
 
Capítulo 92 - Terça-feira
José Alfredo acusa Danielle de ter gravado a 
fala de José Pedro para se vingar do marido. 
Téo publica a notícia sobre a gravação feita por 
Danielle. Cora chantageia José Alfredo. Cláudio 
presta solidariedade a Maria Marta. Enrico liga 
para Maria Clara. Cristina tenta descobrir o que 
Cora conversou com José Alfredo. Cardoso se-
gue Jairo. Danielle e José Pedro tentam explicar 
sua separação para Bruna. Maria Marta não aten-
de o telefonema de Maurílio.
 
Capítulo 93 - Quarta-feira
Téo escreve uma nova notícia sobre o 
Comendador. José Alfredo tem uma ideia para 
reaver seu diamante. Maria Ísis expulsa Magnólia 
e Severo de sua casa. Cardoso ouve a conver-
sa de Reginaldo e Jurema sobre o diamante. 
Magnólia afirma que vai separar José Alfredo de 

Maria Ísis. Xana recebe uma carta de Luciano. 
Tuane convence Elivaldo a visitar Cristina na joa-
lheria Império. José Alfredo procura Cora.

Capítulo 94 - Quinta-feira
Enrico dá um celular para um dos cozinheiros da 
equipe de Vicente. Ismael conta que José Alfredo 
está na casa de Cora e Xana avisa a Cristina. 
Cora faz uma nova proposta para José Alfredo. 
Téo decide procurar Maurílio no restaurante de 
Vicente. José Alfredo avisa a Cristina que sabe 
o resultado do exame de DNA. Maria Clara avi-
sa a João Lucas que José Alfredo está conver-
sando com Cristina. Amanda não gosta de saber 
que José Pedro vai dormir com Danielle no hotel. 
Maria Ísis expulsa um paparazzi que tenta foto-
grafar Maria Marta. 

Capítulo 95 - Sexta-feira
José Alfredo pede para Cristina ficar em seu lu-
gar na empresa, caso algo lhe aconteça. Ismael 
e Lorraine afirmam ter visto Cora e Jairo juntos. 
Tuane pensa em voltar a morar com Elivaldo. 
Cardoso ameaça Jairo para conseguir o diaman-
te rosa. José Alfredo passa a noite com Maria 
Ísis. Enrico orienta Felipe a sabotar Vicente. 
Magnólia tenta se reconciliar com Maria Ísis.

Capítulo 96 - Sábado
Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em 
homenagem a Maria Clara. Beatriz vê Leonardo 
pedindo dinheiro na rua. Vicente convida Cristina 
para ir a seu restauranteMagnólia diz a José 
Alfredo que o filho que Maria Ísis perdeu era 
de João Lucas. Magnólia afirma a José Alfredo 
que Maria Ísis tentou lhe aplicar um golpe. Maria 
Ísis não consegue falar com José Alfredo. Maria 
Clara ironiza o comportamento de Cristina. 
Juliane decide aceitar a ajuda de Arnoldão.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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