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CMF
PARASEMPRE

PAQUISTANES
LUPATSP
CILINDRICO
OIREIVAR
GIRIAMOA

DIMENSIONA
ROHSNEAR
AMAORISI
TOMCAOSD

IOFPIT
OELI

RELVAERIC
IRAREDMU

POTROLETAL
ASTRONOMO

Bebida
mais requi-
sitada por
gringos

Adereço
do calçado
do caubói

Ler, em
francês

Antônio
Torres,
escritor

brasileiro

Dona (?)
Lara,

sambista
carioca

A parte
mais

íntima 
do ser

Manchar;
enodoar

Aspirina
(Quím.)

Apelo ao
(?): recur-
so de cer-
to humor

Mandala
que serve
de tema a
tatuagens

Doação em
dinheiro
para a
igreja

"(?) mãe é
padecer

num para-
íso" (dito)

Desbastam
com fer-
ramenta
denteada

(?) Grael: 
participou
de quatro 

Olimpíadas
"Almoço
na (?)",
quadro 

de Manet

Banda 
de rock
paulista

Vermelho,
em inglês

Reino pré-
histórico
de Brucu-
tu (HQ)

Injeção (?),
forma de
execução

(Dir.)

Perto, em
inglês

A forma 
do mouse

"O Livro de
(?)", filme
(?) Clapton,

cantor
Cenário do

Gênesis
(Bíblia)
Ligação

Duração da
felicidade
no fim dos
contos de

fadas

Estrutura
para mudança de cená-
rio em shows de TV e

concertos

Inscrição que indica
a abertura
do pacote
de biscoito

A verdura exposta no
hortifrútiÉ selado

com "Eu vos declaro
marido e mulher"

Nativo do
país da
menina
ativista
Malala

O formato
do tambor

Inserção
de estilo

no vocabu-
lário jovem

Calcula as 
proporções
de (espaço)

Estado do
Vale do Ja-
mari (sigla)

Relacionar
(fatos)
1, em

romanos

Desordem
Descom-
postura
(pop.)

Filhote de cavalo
Estudioso que faz

visitas frequentes ao
planetário

(?) Jobim,
coautor de
"Chega de
Saudade"

Imposto
sobre

operação
de crédito

(sigla)

50%
Polícia
nazista
(sigla)

 3/eli — imo — iof — red. 4/lars — lire — near. 5/eivar — maori.
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6-pata do pássaro; 7-nuvem à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 43 - Segunda-feira
Tonico é rude com Dolores. Pierre pede Isabel 
em casamento, e Pedro afirma que deseja conhe-
cê-lo melhor. Samuel e Pilar conversam sobre as 
dificuldades que enfrentam. Pedro cancela o ca-
samento de Isabel. Vitória chega ao cassino, e 
Quinzinho passa mal. Após conversa com Isabel, 
Pedro volta atrás em sua decisão e aprova o ca-
samento da filha com Pierre. 
 
Capítulo 44 - Terça-feira
Teresa repreende a decisão de Pedro e cul-
pa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. Zayla desco-
bre que Tonico se casará com Dolores e conta 
para Samuel. Tonico destrata Dolores. Lupita re-
vela a Batista seus planos para fazer Lota desis-
tir de morar na cidade. Pilar é reconhecida por 
sua capacidade como médica. Samuel confronta 
Dolores. Alberto propõe que Clemência fuja com 
ele. Vitória questiona Quinzinho sobre seus imó-
veis. Tonico convida Pilar para ser a madrinha de 
seu casamento com Dolores.
 
Capítulo 45 - Quarta-feira
Pilar afirma que impedirá o casamento de Tonico e 
Dolores. Pierre recebe uma carta e fica transtorna-
do. Samuel desabafa com Luísa. Isabel confessa a 
Luísa que teme que algo a afaste de Pierre. Tonico 
não deixa que Dolores encontre Pilar. Eudoro dis-
cute com Pilar e sente uma forte dor no peito. 
Quinzinho mente para Vitória sobre seus imóveis. 
Com a ajuda de Zayla, Dolores encontra Pilar.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Dolores não aceita fugir com Pilar. Tonico ata-
ca Pedro mais uma vez em seu jornal. Teresa 

confronta Luísa, que tem um desmaio. Alberto 
se despede de Clemência, que sofre com a par-
tida. Teresa conversa com Vitória. Pilar procura 
Samuel, e Zayla tem uma crise de ciúmes. Vitória 
descobre que um de seus imóveis está ocupado. 
 
Capítulo 47 - Sexta-feira
Jamil provoca Guebo ao ver Samuel com Zayla. 
Clemência foge, e Quinzinho inventa para Vitória 
que foi ela quem vendeu seus imóveis. O jor-
nal de Tonico é invadido. Borges e Tonico ferem 
Guebo, mas não conseguem descobrir sua iden-
tidade. Pedro decide casar Isabel e Leopoldina, e 
pede que Teresa e Luísa trabalhem juntas no le-
vantamento de pretendentes. Guebo pede ajuda 
a Pilar. No dia do casamento de Tonico e Dolores, 
Pilar sequestra a irmã com a ajuda de Guebo.
 
Capítulo 48 - Sábado
Eudoro vai atrás da carruagem que seques-
trou Dolores, e Tonico exige que Nélio impe-
ça os convidados de irem embora. Leopoldina 
e Bernardinho trocam olhares. Eudoro resgata 
Dolores e acusa Pilar. Prisca e Hilário não querem 
que Vitória deixe o Brasil. Luísa tem uma nova in-
dicação para o pretendente de Isabel. Tonico se 
casa com Dolores. Vitória descobre que está fa-
lida. Dolores afirma que não se aproximará de 
Tonico. 
 

 
Capítulo 61 - Segunda-feira
Malagueta orienta Agnaldo a dizer, em seu depoi-
mento, que foi ele quem pichou as câmeras de 
segurança do hotel. Júlio confirma que Agnaldo 
pichou as câmeras. Sabine revela a Pedrinho que 
tem uma doença crônica. Antônia e Domênico 
percebem que Agnaldo e Sandra Helena mentem 
em seu depoimento e concluem que existe uma 
quarta pessoa envolvida no assalto.  

Capítulo 62 - Terça-feira
Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o 
quiosque para Dílson. Madalena avisa a Dílson 
que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair 
de sua casa. Arlete aceita o convite de Pedrinho 
para jantar. Sandra Helena promete dar dinhei-
ro a Mônica, caso encontre uma forma de fugir 
da cadeia. Antônia e Domênico recebem uma 

denúncia anônima sobre os dólares, vão até o 
hotel e levam Cíntia para a delegacia.  

Capítulo 63 - Quarta-feira
Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou 
Cíntia, e o agride. Sandra Helena e Mônica pas-
sam mal. Júlio afirma a Antônia que Cíntia não 
roubou o hotel. Cíntia diz que estava com Tânia 
na noite do roubo. Tânia chega para depor sobre 
a noite do roubo e diz que não lembra se estava 
ou não com Cíntia.  

Capítulo 64 - Quinta-feira
Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de 
Cíntia. Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. 
Cíntia é liberada da prisão pelo delegado Siqueira 
que entrega a Pedrinho os dólares que achou 
no carrinho  da camareira. A casa de Tereza e 
Borges pega fogo. Timóteo surpreende Mônica 
ao aparecer na enfermaria. Júlio tenta gravar uma 
conversa com Malagueta sem que ele saiba, para 
incriminá-lo pelo roubo.  

Capítulo 65 - Sexta-feira
Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a 
roubar Malagueta. Júlio consegue gravar a fala 
de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Borges re-
luta em aceitar a proposta de Eric para morar no 
hotel enquanto a casa não é reconstruída, mas 
acaba aceitando. Arlete se surpreende ao ver 
Júlio em seu táxi.  

Capítulo 66 - Sábado
Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca 
Palace. Cíntia desabafa com Nelito e conta que 
não quer mais saber de Júlio. Madalena aceita 
ajudar Dílson no quiosque. A herança de Dona 
Marieta é liberada, e a advogada consegue pa-
gar a fiança de Sandra Helena. Júlio mostra a 
Malagueta a gravação que fez com sua declara-
ção sobre a participação no roubo e avisa que 
irá denunciá-lo, caso insista em prejudicar Arlete.

Capítulo 145 - Segunda-feira
Maurílio vê Maria Marta entrando na casa de 
Cláudio. Cláudio apresenta Maria Ísis para 
dois casais de amigos. Magnólia e Severo 
aparecem na sala de Cláudio e Beatriz. Du 
pede para João Lucas conversar com José 
Alfredo. Érika pensa no que descobriu sobre 
Silviano e Maria Marta. Maria Ísis e Magnólia 
fazem as pazes. Jurema espezinha Reginaldo. 
Brigel segue o carro de Josué. Maria Marta 
pega um táxi para Santa Teresa. Maria Ísis 
chega ao barracão da Unidos de Santa Teresa 
e encontra José Alfredo. Maria Marta enfren-
ta Antoninho.
 
Capítulo 146 - Terça-feira
José Alfredo foge ao ouvir 
Antoninho falando com Maria 
Marta, que implora para ver o ex
-marido. Maurílio persegue José 
Alfredo. Cristina afirma para 
Elivaldo que o pai conseguirá res-
gatar seu dinheiro. Reginaldo e 
Jurema acordam Cora e a obri-
gam a trabalhar. Felipe observa 
Enrico sem ser visto. Magnólia en-
contra o álbum de fotos de Maria 
Marta e Silviano. Maria Marta de-
nuncia José Alfredo. Magnólia e 
Ismael chegam juntos à casa de 
Téo. José Alfredo é preso.
 
Capítulo 147 - Quarta-feira
José Alfredo é aplaudido pelos componentes 
da escola de samba. Maurílio procura por Maria 
Marta. Maria Marta sofre por ter denunciado José 
Alfredo. Maria Marta anuncia para Téo que seu ex
-marido está preso. Orville toma uma decisão so-
bre Salvador e comunica a Carmem. Maurílio é 
expulso da sala de reuniões. O delegado Rodrigo 
pede para José Alfredo explicar sua suposta 
morte.
 
Capítulo 148 - Quinta-feira
Cristina afirma aos irmãos que José Alfredo irá re-
cuperar o dinheiro roubado. Maria Clara e José 
Pedro ficam indignados com Cristina. Vicente ten-
ta consolar Maria Clara. Téo tenta confirmar com 
Maria Marta se Silviano foi seu primeiro marido. 

Magnólia fica encantada com a matéria que Téo 
escreve sobre ela. Maria Marta implora para 
Rodrigo deixá-la falar com José Alfredo. João 
Lucas defende Cristina. Maria Marta se encontra 
com José Alfredo.
 
Capítulo 149 - Sexta-feira
José Alfredo questiona Maria Marta. Maria Marta 
agradece Josué. Téo Pereira conta a Maurílio 
que Silviano é ex-marido de Maria Marta. 
Reginaldo deita na cama de Cora e a assus-
ta. Cora enfrenta Reginaldo. Xana diz a Naná 
que ouviu um barulho estranho na vizinhança. 
Cristina e Antoninho conversam. Maria Clara 
e Amanda falam sobre Léo. José Pedro, João 
Lucas e Maria Clara falam sobre o pai. Elivaldo 
encontra Cristina na joalheria Império. Cora 
conversa com um policial. Cristina e Elivaldo 
consolam Cora. José Alfredo recebe um bilhe-
te misterioso.

Capítulo 150 - Sábado
Cora reúne a família. Otoniel desabafa com Orville 
e Manoel. Cora reza antes de dormir. Silviano e 
Maria Marta conversam e Maria Clara escuta atrás 
da porta. José Pedro e Maria Clara falam sobre 
Silviano. Maria Clara recebe uma ligação e desli-
ga. Felipe liga para Cláudio. Beatriz marca um en-
contro com Enrico. Téo Pereira esnoba Magnólia. 
Leonardo e Etevaldo jantam juntos. Enrico vai ao 
Vicente”s e cria confusão. Maria Marta entrega 
uma encomenda a Josué. Orville pede ajuda à 
Helena. Cristina e Maurílio discutem. José Alfredo 
faz uma ligação.

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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