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Roupa
feminina
de calças

curtas

Prazer do
integrante
de clube
do livro

(?) Marley,
o maior
ídolo do
reggae

Sala de
caracte-
rização
do ator
Seicho-
no-(?),
religião

japonesa

Deus do
amor, na
Mitologia

grega

Menor
estado 

do Brasil
(sigla) 

(?)-Bissau,
país

lusófono
africano

(?) 
Khader,
repórter 

da Record
Anísio

Teixeira,
educador

baiano
Encontrar

(?):
receber 

apoio (pop.)

Aparelho
detectado
por GPS

de carros

Fruto
cultivado

no sul 
da Bahia

Errar, em
inglês

"Who's 
(?) Girl",

sucesso de
Madonna

(?) kwon 
do, luta

Tonelada
(abrev.)

Feitio da
abóbada
Perante;
diante de

Sabedoria comparti-
lhada por um seleto
grupo de pessoas
Artifício do falso

Grande
cervídeo
(?)-seca:

babá 
(?) Clapton,
guitarrista 
Eventua-

lidade

Círculo dourado em
pinturas sacras
Objeto de mesas 
de restaurantes

Etapa
Costura 
da saia
plissada

É puro, 
no campo
Trabalho
pesado

Físico brasileiro, foi 
o primeiro latino-

americano vencedor
do Prêmio Templeton 

(?) de arquivo,
"trabalho" 
do mata-

dor (pop.)

Cenário 
do "BBB" Curso de 
graduação exigido 

de dubladores

Mergu-
lhador, em
espanhol
A 3ª vogal

Girar, em
inglês

Saudação
esotérica

Conteúdo
textual

Título de
Davi (Bíb.)

(?) com
Leite,
banda

de forró
Mancha

escura na
pele de

gestantes

Rivais dos
casados, 
em pela-
das (fut.)
Hiato de
"mear"

Vírgulas
dobradas

(?) da
Barra,

postal de
Salvador

Sigla do
rival do
Cruzeiro

(fut.)

 3/err. 4/amin — buzo — spin — that. 7/melasma. 10/hipocrisia — macaquinho. 14/marcelo gleiser.
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E Jogo dos Sete Erros: 1-flor no abajur; 2-trança da menina; 3-caveira do livro; 4-mão da menina; 5-laço da trança; 

6-reflexo no vidro da janela; 7-tomada.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 49 - Segunda-feira
Dolores não abre a porta de seu quarto para 
Tonico. Zayla se decepciona quando Samuel 
insiste em esperar o casamento para dor-
mir com ela. Bernardinho tenta conquistar 
Leopoldina. Teresa discorda da indicação de 
Luísa para o pretendente de Isabel. Samuel 
consegue seu emprego com Mauá. Luísa tem 
um sangramento.

Capítulo 50 - Terça-feira
Justina convoca Pilar para socorrer Luísa. 
Tonico comemora com Christie ao saber que os 
ingleses não comprarão mais mercadorias bra-
sileiras. Pilar tenta salvar a vida da condessa. 
Pilar salva Luísa. Samuel se declara para Zayla. 
Eudoro reclama com Pedro do boicote dos in-
gleses. Pedro humilha Christie, e Tonico se re-
volta. Luísa se recupera e revela a Pilar que é 
amante de Pedro.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Pilar descobre que Dolores mentiu para ela. 
Vitória e Teresa explicam a Lota sobre o res-
gate das múmias em seu terreno. Teresa proí-
be Leopoldina de encontrar Bernardinho. Pedro 
sofre ao saber que Luísa perdeu o bebê. Nélio 
e Dolores se aproximam. Tonico arma con-
tra Pedro. Pilar questiona Dolores sobre suas 
mentiras.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Dolores e Pilar trocam ressentimentos. Tonico 

assume a culpa pelo afastamento de Pilar e 
Samuel, e humilha Dolores. Pedro se preocupa 
com a prisão dos oficiais ingleses, orquestrada 
por Tonico. Juvenal tenta sabotar Samuel, mas 
Mauá apoia o engenheiro. Guebo garante que 
Zayla não será feliz com Samuel. Pilar pede per-
dão a Samuel e o beija.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Pilar afirma a Samuel que sabe que ele ainda 
a ama. Guebo se declara para Zayla e a bei-
ja. Samuel e Zayla ficam mexidos, mas se afas-
tam de Pilar e Guebo. Teresa e Celestina des-
confiam quando Isabel conta da indisposição 
de Luísa. Teresa conforta Luísa. Caxias alerta 

Pedro sobre um possível ataque 
da Inglaterra ao Brasil. Todos te-
mem uma possível guerra entre 
os dois países. Pedro descobre 
que a Inglaterra atacou navios 
brasileiros em alto mar.

Capítulo 54 - Sábado
O ateliê de Madame Lambert é 
atacado, e Zayla a ajuda. Pedro 
rejeita o pedido de Mauá para 
um acordo com os ingleses. 
Leopoldina ameaça cortar rela-
ções com Isabel caso a irmã con-
te para Teresa sobre Bernardinho. 
Tonico orienta Nino a se aproxi-

mar de Celestina. Os ingleses recuam.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Monteiro revela a Antônia que o perito morreu 
na época da investigação do acidente de Mirella. 
Sandra Helena decide comprar a casa onde 
Sabine morou e convida Cíntia para se mudar 
com ela e a mãe. Malagueta coloca as provas do 
acidente de Mirella na pasta de Eric.

Capítulo 68 - Terça-feira
Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao car-
tório, sem saber que é observada por Eric. Mônica 
conta a Evandro onde está escondida. Eric per-
gunta a Douglas se pode acessar as câmeras de 
segurança do seu computador. Lourenço insiste 
em falar com Luiza.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o 
acidente de Mirella e teme que algo possa acon-
tecer com ela. Elza e Prazeres se surpreendem 
ao saber que Arlete está namorando Pedrinho. 
Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e 
se assustam ao vê-la morta. Malagueta comen-
ta com Maria Pia que Eric terá problemas com a 
polícia. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. 
Antônia recebe um e-mail com documentos com-
prometedores sobre o acidente de Mirella.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não po-
dem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiza as 
fotos de documentos que recebeu por denún-
cia anônima, incriminando Eric pelo acidente de 
Mirella. A polícia encontra os documentos origi-
nais sobre o acidente na sala de Eric. Eric fica 
surpreso ao saber que  a morte de Mirella não foi 
um acidente e afirma nunca ter tido conhecimen-
to dos documentos. Athaíde conta a Arlete que 
a polícia convocou Eric para prestar esclareci-
mentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a 
Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio 
fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Júlio descobre que Arlete está namorando 
Pedrinho e briga com a família. Eric conta a Bebeth 
sobre os documentos que comprovam que Mirella 
foi assassinada. Athaíde comenta com Lígia que 
Lourenço faz muitas perguntas sobre sua época 
como desembargador. Arlete pede informações a 
Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime.

Capítulo 72 - Sábado
Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou 
as provas na pasta de Eric. Malagueta quer saber 
se Maria Pia está envolvida na morte de Mirella. 
Expedito conta a Domênico que Athaíde está 
sendo investigado pela Polícia Federal. Arlete 

confessa a Júlio que encobriu um crime de mor-
te. Júlio pergunta à mãe se o crime está� relacio-
nado a Eric.

Capítulo 151 - Segunda-feira
Cristina impede Cora de falar com José Alfredo. 
Josué ouve Merival se declarar para Maria 
Marta. Maria Marta chora ao ver Maria Ísis com 
José Alfredo. Noely se apresenta para Magnólia 
como uma fã e consegue um emprego com ela. 
Carmem desconfia de Orville. Érika e Robertão 
se assustam com Noely. Cora questiona Cristina 
sobre a festa em homenagem ao Comendador. 
Cláudio é ferido por Felipe no lugar de Enrico. 
José Alfredo conversa com Merival.

Capítulo 152 - Terça-feira
Maurílio assiste à discussão entre 
Merival e José Alfredo. Felipe foge e 
Xana cuida de Cláudio. Josué tenta 
convencer José Alfredo de que Maria 
Marta pode estar envolvida com Merival. 
Cláudio é operado e Leonardo confor-
ta Beatriz. Maria Clara e João Lucas 
descobrem que Silviano já foi casa-
do. Marilda vai à casa de Xana à pro-
cura de Luciano. Carmem denuncia 
Salvador. Beatriz intima Enrico a doar 
sangue para Cláudio. José Alfredo en-
contra Maurílio sentado em sua sala na 
joalheria Império.

Capítulo 153 - Quarta-feira
José Alfredo discute com Maurílio e Danielle fica 
intrigada. Enrico foge do hospital e Vicente tenta 
falar com ele. Magnólia instrui Noely e Severo ob-
serva a moça. Pietro conta para Téo sobre o aten-
tado contra Cláudio. Jonas e Carmem se unem 
contra Orville. Cora se oferece para falar sobre 
o passado de José Alfredo e Téo fica animado. 
Maria Clara encontra Enrico e avisa a Beatriz. 
Cora pede que Téo a ajude a ter um encontro 
com José Alfredo. Tuane pede para desfilar da es-
cola de samba. Beatriz dá um ultimato em Enrico. 
José Alfredo demite José Pedro.

Capítulo 154 - Quinta-feira
Maria Marta não aceita a demissão de José 
Pedro. Beatriz cobra novamente uma resposta 

de Enrico. Amanda conversa com José Pedro. 
José Pedro enfrenta José Alfredo. Maria Clara e 
Cristina discutem. Helena e Orville conversam 
sobre Salvador. Antônio se declara para Naná. 
Silviano avisa a Maria Marta que José Pedro saiu 
de casa. Danielle debocha de José Pedro. Maria 
Clara diz que vai dormir na casa de Xana. Cora 
faz uma revelação sobre Maria Marta para José 
Alfredo.
 
Capítulo 155 - Sexta-feira
José Alfredo custa acreditar no que Cora disse 
a ele. José Pedro e Amanda conversam ao tele-
fone. Danielle questiona Maurílio e ele liga para 
o seu comparsa misterioso. Magnólia conversa 
com José Alfredo e Érika. Xana diz a Naná o mo-
tivo pelo qual está triste. Helena ameaça Jonas. 
Leonardo e Amanda escolhem um veículo para 
o negócio deles. Beatriz se declara para Cláudio. 
Juliana e Xênia se estranham. José Alfredo en-
frenta Maria Marta.

Capítulo 156 - Sábado
José Alfredo cobra explicações de Maria Marta 
sobre seu casamento com Silviano. Du conver-
sa com João Lucas. Antoninho convida José 
Alfredo para desfilar na escola União de Santa 
Tereza. Xênia arma plano para boicotar fantasia 
de Juju. Xana e Naná levam Luciano para casa 
de acolhimento. Maria Marta conta para Maria 
Clara que José Alfredo descobriu seu segredo 
com Silviano. Maria Isis, Antônio e Vicente visi-
tam Cláudio no hospital. Maria Clara vê José 
Pedro conversando com Merival. Téo Pereira re-
cebe flores.

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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