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Tipo de
tubérculo
venenoso

Maior
tamanho
de roupa 

Remédio
contra a

febre
(sigla)

País dos
lêmures
(África)

A carta
muda no
pôquer

Período co-
brado por
faxineiras
avulsas

Parte do
leite que
forma a

nata

Neil Arms-
trong, 

astronauta
dos EUA

Resina 
emprega-
da em per-

fumaria

Variedade
de calcedô-
nia usada
em joias

Animal
criado 

pelo pe-
cuarista

A mais
famosa
ópera

de Verdi

Parte mais
larga da
pirâmide

Gênero
musical 

de
Monarco

A Cidade
dos

Exageros
(SP)

São o alvo
de ações
afirma-

tivas

Narrativa
típica 

de humo-
ristas

"Que (?)?",
pedido de
opinião

Efeito
comum
na sala
vazia

Grito
comum
após a
topada

Serviço e-
mergencial
de saúde

(sigla)

(?) do Teles,
marco ar-
quitetônico

do Rio

Mascote do
Flamengo

Comer,
em inglês

É dado
pelo fiador

Afeto
intenso

Formato
do LP

Iguaria
baiana

Anno Domi-
ni (abrev.)
Maior de
18 anos

Pico; cume

Unidade 
equivalente
a 100 m2

Peso de um veículo,
sem carga

Realidade abstrata 
na teoria platônica

De (?): de
memória

O âmago

Fluminense
(abrev.)
Tempero
de pipoca

Visão
aguda e
precisa

Bem de
saúde 

(a mulher)

Concede

Siris e polvos (Zool.)
Repartição que fiscali-
za bagagens e merca-
dorias em aeroportos

Segundo
(símbolo)

Preste aten-
ção (interj.)
Objetivo
do agiota

Fundir (metais)
Estradas circulares,
facilitam o trânsito 
nos cruzamentos

Gigabyte
(red.)

 3/ado — eat. 4/arco — tara. 14/mundo das ideias.
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eJogo dos Sete Erros: 1-michoca; 2-bico da galimha; 3-crista da galinha; 4-varão da cerca; 5-asa da galinha; 

6-unha da galinha; 7-cauda da galinha.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 31 - Segunda-feira
Pilar comemora sua bolsa de estudos para estudar 
medicina nos Estados Unidos. Tonico manipula 
Dolores contra Pilar. Quinzinho se prepara para a 
inauguração do cassino. Lota e Batista destratam 
Pedro sem saber que ele é o imperador. Dolores 
questiona Pilar sobre sua promessa de ficar com 
a irmã. Lupita convence Batista e Lota a comprar 
ingressos para a inauguração do cassino. Pilar se 
aconselha com Cândida, Luísa e Justina.
 
Capítulo 32 - Terça-feira
Pilar desiste de sua bolsa de estudos. Eudoro con-
ta a Tonico que Dolores se encontrará com as 
princesas. Germana passa mal com a comida de 
Licurgo para a inauguração do cassino. Teresa e 
Luísa não compreendem a decisão de Pilar de per-
manecer no Brasil. Eudoro confronta Pilar na inau-
guração do cassino. Pedro vai atrás de Luísa, e 
Samuel os alerta sobre Teresa. Pilar flagra Samuel 
com Luísa e estranha a proximidade dos dois.
 
Capítulo 33 - Quarta-feira
Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico 
explica a Nélio seu plano para atrapalhar Pilar. 
Todos se preparam para a cerimônia de pos-
se dos deputados. Pilar discute com Samuel. 
Dolores admira a irmandade das princesas. Pilar 
apresenta Samuel a Dolores. Lota e Batista im-
portunam Teresa. Tonico provoca Pedro, que per-
cebe os planos do deputado. Dolores segue as 
orientações de Tonico e inventa uma mentira para 
Pilar sobre Samuel.

Capítulo 34 - Quinta-feira
Dolores se arrepende te ter mentido para a irmã. 
Pilar confronta Samuel, e Tonico comemora a 
discussão entre os dois. Eudoro estranha o com-
portamento de Dolores. Germana e Licurgo de-
nunciam Quinzinho e Clemência para Borges. 
Pilar não acredita nas explicações de Samuel e 
os dois terminam o relacionamento. Dolores de-
cide contar a verdade a Pilar, mas Tonico arma 
para que as duas não se encontrem. Pilar de-
cide aceitar a bolsa de estudos e viajar para os 
Estados Unidos.
 
Capítulo 35 - Sexta-feira
Teresa aconselha Pilar e desconfia de seus mo-
tivos para viajar. Para não ser detido, Quinzinho 
suborna Borges. Dolores se desespera por não 
conseguir falar com Pilar. Lota e Batista se hospe-
dam no hotel do cassino. Samuel descobre que 
Pilar viajou. Leopoldina afirma a Teresa que gos-
taria de ser filha de Luísa. 

Capítulo 36 - Sábado
Batista garante a Lupita que a afastará de Borges. 
Pedro e Caxias sofrem uma derrota na câmara, 
orquestrada por Tonico. Guebo conforta Samuel, 
que sofre com a ausência de Pilar. Luísa lamenta 
com Thereza a partida repentina de Pilar.

Capítulo 49 - Segunda-feira
Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric se inco-
moda com as perguntas feitas por Luiza. Arlete 
descobre que Madalena comprou o seu chapéu. 
Maria Pia decide sair com o chapéu de Madalena. 
Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os 
dólares. Malagueta leva o chapéu de Maria Pia 
para casa e Mônica pega o acessório empresta-
do. Antônia convida Domênico para sair.  

Capítulo 50 - Terça-feira
Domênico beija Antônia. Malagueta pega o en-
velope encontrado no chapéu de Arlete e vê fo-
tos e um laudo sobre um acidente. Arlete se de-
sespera ao ver que o envelope não está mais no 
chapéu. Sabine aparece de surpresa na casa de 
Madalena. Arlete pergunta a Athaíde onde estão 
seus documentos. Júlio observa uma pichação 
no quiosque, o acusando de ladrão.  

Capítulo 51 - Quarta-feira
Madalena fica arrasada quando Sabine lhe ofere-
ce dinheiro para se afastar de Dom. Antônia deduz 
que Isabel está lhe evitando. Malagueta guarda a 
mala com o dinheiro roubado em um armário de 
uma academia de ginástica. Dom avisa a Sabine 
para se afastar de Madalena e Cristóvão. Adriano 
revela a Dom que Sabine  não está bem de saúde. 
Arlete leva um susto ao saber que o passageiro 
de seu táxi é Eric e acaba sofrendo um acidente.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que 
Pedrinho lhe relate o dia do acidente de Mirella. 
Isabel revela a Eric que está sendo procurada 
pela polícia. Pedrinho conta a Luiza que, segundo 
Athaíde, as provas do acidente de Mirella foram 
adulteradas. A foto de Mônica é divulgada na mí-
dia como foragida da polícia. Domênico e Antônia 
interceptam o ônibus de Mônica e Evandro. 

Capítulo 53 - Sexta-feira
Mônica é presa. Dom comenta com Cristóvão 
que Sabine tem uma doença no coração. Eric 
pede a Luiza para parar de investigar o aciden-
te de Mirella. Ingrid percebe que, sem querer, en-
tregou para Luiza a pasta de Eric com dados so-
bre as movimentações de suas contas pessoais. 
Luiza descobre que Eric fez depósitos na conta 
de Isabel. Eric pergunta a Maria Pia se ela está 
observando Malagueta, como ele havia pedido. 
Luiza pergunta a Eric porque ele fez depósitos 
em favor de Isabel. 

Capítulo 54 - Sábado
Valquíria e Sandra Helena discutem pela herança 
de dona Marieta. Malagueta declara seu amor por 
Maria Pia, que afirma amar Eric. Mathias pergunta 
a Bebeth se não está na hora de Flor voltar para 
sua casa. Antônia revela a Eric e Luiza que é pos-
sível que as provas do acidente de Mirella tenham 
sido adulteradas e que o brinquedo de Bebeth 

não tenha sido o motivo da tragédia. Eric fica sur-
preso ao saber que Athaíde contou a Pedrinho 
sobre a adulteração das provas do acidente.  

Capítulo 133 - Segunda-feira
José Alfredo se surpreende com a declaração de 
Jesuína. Silviano telefona para João Lucas e diz 
que Du sumiu. Cora conversa com Maria Marta 
sobre a exumação de José Alfredo. José Alfredo 
visita o túmulo do filho de Jesuína. Xana e Naná 
conseguem o novo endereço de Luciano. Felipe 
enfrenta Enrico. Maria Marta observa do carro o 
movimento do Bar do Manoel. José Alfredo se 
despede de Jesuína. Elivaldo elogia Tuane. Tuane 
desconfia de Marcão. José Alfredo e Josué con-
versam sobre Maurílio. Maria Marta entra no Bar 
do Manoel e pede para falar com José Alfredo.
 
Capítulo 134 - Terça-feira
Cora confirma a presença de Maria Marta no bar 
de Manoel. Xana afirma a Juliane que descobri-
rá se Luciano está sendo bem tra-
tado. Marcão ouve uma conversa 
entre Cristina e Elivaldo e con-
ta para Maurílio. Du diz a João 
Lucas que Ísis ligou para ele. 
José Alfredo pede para ver o ates-
tado de óbito do filho de Jesuína. 
Marta surpreende Maurílio. José 
Alfredo descobre quem ajudou o 
filho de Jesuína.

Capítulo 135 - Quarta-feira
Jesuína faz um telefonema e avi-
sa sobre a visita do Comendador. 
Xana não gosta do futuro pai ado-
tivo de Luciano. Xana se surpre-
ende com Aline. Helena pede para encontrar 
Érika. Orville tem um mau pressentimento so-
bre o leilão. José Alfredo avisa a Maria Ísis que se 
esconderá em sua casa. Maria Clara desdenha 
os desenhos de Amanda. Antônio comenta com 
Vicente que está interessado em Naná. Carmem 
ouve Helena conversar com Salvador sobre o lei-
lão. Marta começa sua entrevista com Téo.
 
Capítulo 136 - Quinta-feira
Cristina deixa Genebra. Carmem conta para 

Orville sobre os planos de Helena. Ismael e 
Lorraine sugerem que Naná se case com Antônio 
para adotar Luciano. Marta assusta Téo. Helena 
dá um ultimato em Orville. Magnólia e Severo 
se convidam para jantar na casa de Cláudio e 
Beatriz. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. 
Reginaldo retorna à casa de Jurema. Cristina vol-
ta de viagem. Batista e Kelly se surpreendem com 
a presença de José Alfredo.
 
Capítulo 137 - Sexta-feira
Cristina liga para Manoel e pergunta pelo pai. 
Cora ouve a conversa entre Cristina e Manoel. 
Maria Marta deixa Maurílio desconfiado. Marcão 
encontra o passaporte de Cristina e liga para 
Maurílio. Jurema pede para voltar a trabalhar na 
casa de Cora. Magnólia e Severo chegam para 
jantar na casa de Cláudio e Beatriz. Maurílio mar-
ca uma reunião na joalheria Império. Téo entrevis-
ta Silviano. Maurílio questiona Cristina a respeito 
da sua viagem para a Suíça.
 
Capítulo 138 - Sábado
Cristina tenta desconversar sobre a viagem à 
Suíça. José Alfredo lista possíveis inimigos. Maria 
Marta exige que Cristina se demita da Império e 
pede que ela transmita um recado a José Alfredo. 

Maurílio tenta ganhar a confiança dos filhos de 
Maria Marta. Reginaldo diz a Otoniel que não vai 
mais embora. Jurema avisa Tuane sobre a vol-
ta de Reginaldo. Vicente combina um encontro 
com Clara. José Alfredo e Josué conversam so-
bre Silviano. Du e João Lucas conversam com 
Maria Marta.

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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