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Lobo-(?),
canídeo
sul-ame-

ricano

Argiloso,
calcário e
arenoso
(Geol.)

Espin-
garda de

boca larga 

Taxa acres-
cida à

poupança
(sigla)

Parte do
porto para

desem-
barque 

Partida
sem valor
no cam-
peonato 

Fonte de
energia 

da fotos-
síntese 

Reginaldo
(?), cantor

de
"Garçom"

Sufixo de
"capri-
choso"

Deborah
(?), atriz
de "Bom 
Sucesso"

Súdito do
senhor
feudal

(?) B:
expressão
do tempo
do vinil

Estado
natal 

de Guga
(sigla)

Calor
intenso 

Coragem

Comer, 
em inglês
Vegetais
iodados 

Galpão
de cereais
O tirano 
de Roma

Bar típico 
de Londres
Cláusula
corretiva

País
caribenho
Extremida-
des do ímã

Tecido fino
de algodão

Manobras da esqua-
drilha da fumaça

Rua sem
curvas

(?) Gomes,
atriz

Interjeição
do gaúcho
Raiz co-
mestível 

Papai, em
inglês

Resposta 
à ligação

Úmido, 
em inglês
Formato 

de martelos

Movimento 
revolucio-
nário ocor-

rido em 
Pernam-
buco, de
1832 a 

1835 (Hist.)

Sofridas

Prover 
de asas 

Variedade de 
grão de café 

O Estado do Círio 
de Nazaré (sigla) 

Nascido no paraíso 
do surfe dos EUA 

Relativo à camada 
de ar da Terra 

Postura
para foto
Nota Fiscal

(abrev.)

Pedido de
socorro

Escritor de
"O Corvo"

Exigência de bancos
para o financiamento 
habitacional
Banha a

cidade de
Corumbá 

Órgão esta-
dual de

defesa ao 
consumidor

Antiga
máquina

de
impressão 

Selecionar
(o feijão) 

Condição
da atriz 
no filme
adulto

PMPT
RIOPARAGUAI

PERCALDAMP
NUAATERO
DETRCAIS

CATARBIDAD
CABANADAE
OSBAHAMAS
MPUBSILO
PROCONSOL

PRELOEATOS

OSOARDOR
VASSALOSOS

ODALNGPOSE
HAVAIANOSC

ATMOSFERICO

 3/dad — eat. 4/damp. 6/percal. 7/bahamas.
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eJogo dos Sete Erros: 1-guarda-chuva; 2-ouvido direito; 3-língua; 4- nariz; 5-pé esquerdo; 6-chapéu; 7-gota de 

chuva à direita

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 67 - Segunda-feira
Zayla comemora sua descoberta, e Madame 
Lambert se preocupa. Eudoro diz que sentiu sau-
dades de Dolores. Isabel escolhe se casar com 
Gastão, e Teresa culpa Luísa. Cândida confor-
ta Guebo. Leopoldina sofre pela rejeição de 
Augusto e implora que Luísa a ajude. Samuel e 
Pilar combinam seu casamento. Zayla afirma a 
Pilar que entregará Samuel a Tonico, caso a mé-
dica não se afaste dele.

Capítulo 68 - Terça-feira
Zayla ameaça Samuel para Pilar. Cândida des-
confia de Zayla. Dolores conforta Nélio pela su-
posta morte de seu pai, e Eudoro nota o carinho 
do rapaz por sua filha. Pilar desabafa sobre as 
ameaças de Zayla com a Madre. Augusto tenta 
se explicar para Leopoldina. Gastão beija Isabel. 
Tonico provoca Samuel ao falar sobre Zayla. Lota 
decide fazer um velório simbólico para Batista. 
Teresa expulsa Luísa da Quinta.
 
Capítulo 69 - Quarta-feira
Teresa afirma que Luísa não poderá mais en-
trar em sua casa, e Pedro, Isabel e Leopoldina fi-
cam atônitos. Samuel exige que Zayla se afaste 
de Tonico. Zayla pressiona Pilar. Eudoro gosta de 
ver que Dolores aprendeu a ler. Luísa afirma que 
conseguirá unir Augusto a Leopoldina. Pilar ga-
rante a Samuel que não pode se casar com ele.
 
Capítulo 70 - Quinta-feira
Pilar inventa uma mentira, e Samuel a con-
fronta. Cândida não acredita que Zayla tenha 

perdoado Samuel e Pilar. Pedro pede perdão a 
Teresa. Vitória acredita ver o fantasma de Batista. 
Augusto e Leopoldina se reaproximam. Lupita im-
pede Vitória de reconhecer Quinzinho em seu 
disfarce. Teresa pede que Luísa reassuma suas 
funções. O bando de Guebo invade a Câmara, 
e Tonico atira contra ele. Guebo se revela para 
Isabel.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Isabel protege Guebo. Samuel insiste que Pilar 
lhe conte a verdade. Zayla chantageia Pilar e exi-
ge que ela arrume um namorado para afastar 
Samuel. Nélio conta a Pilar sobre a doença de 
Eudoro. Pedro comenta com Teresa sua preocu-
pação com a reação de Solano Lopez ao casa-

mento de Isabel. Nino revela a Tonico 
que Solano visitou Pedro.

Capítulo 72 - Sábado
Tonico usa as informações de Nino 
para armar contra Pedro. Pilar pede 
que Nélio a ajude a ver Eudoro. Pedro 
e Isabel conversam sobre o bando de 
Guebo. Teresa e Luísa se unem para 
aproximar Augusto de Leopoldina. 
Pilar vai ao encontro de Eudoro, que 
pede perdão à filha. Samuel e Augusto 
compartilham suas dores de amor. 
Dolores agradece o carinho de Nélio. 
Zayla tenta beijar Samuel, e Guebo vê. 

Augusto pede Leopoldina em casamento.

Capítulo 85 - Segunda-feira
Arlete diz a Pedrinho que acredita ter sofrido um 
atentado a mando de Athaíde. Pedrinho vai à 
casa de Athaíde e o acusa de ter tentado atrope-
lar Arlete. Antônia e Domênico se surpreendem 
quando Siqueira afirma que Timóteo é o quarto 
ladrão do hotel. Eric repreende Sabine por ter le-
vado Bebeth a Genebra sem consultá-lo. Antônia 
avisa a Arlete que o julgamento de Júlio aconte-
cerá em breve. Lígia paga um homem por ter feito 
o que ela lhe pediu: atropelar Arlete.

Capítulo 86 - Terça-feira
Eric comenta com Maria Pia que teme perder o 
amor de Bebeth. Bebeth e Maria Pia se encontram 

na empresa e se enfrentam. Nelito percebe um 
clima entre Cíntia e Lourenço. Douglas não acei-
ta o pedido de demissão de Tânia. Antônia pro-
cura Lígia querendo saber o motivo que a levou a 
ter uma crise nervosa quando soube que Mirella 
havia morrido.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Lígia não gosta de saber que Antônia sabe sobre 
sua internação. Cíntia e Nelito conversam e deci-
dem continuar sendo apenas amigos. Sabine de-
mite Maria Pia, e diz que contará a Eric sobre o 
romance da executiva com Malagueta. Lourenço 
avisa a Eric que foram encontradas fotos que 
comprometem Maria Pia.

Capítulo 88 - Quinta-feira
Eric fica chocado ao constatar que Maria Pia o 
traiu. Antônia diz a Júlio que voltaria a confiar 
nele caso revelasse a identidade do quarto la-
drão. Júlio, Sandra Helena e Agnaldo vão à dele-
gacia denunciar Malagueta. Maria Pia fica surpre-
sa ao ver que o terceiro convidado do jantar com 
Eric é Malagueta.

Capítulo 89 - Sexta-feira
Eric mostra a foto para Maria Pia, comprovando 
que Malagueta é o quarto ladrão do hotel e que 
ela é cúmplice do bandido. Luiza conta a Antônia 
que Timóteo era pai de Malagueta. Sabine fica 
horrorizada ao saber da prisão de Malagueta. 
Eric pressiona Maria Pia a confessar que nunca 
foi ameaçada por Malagueta e que não o denun-
ciou porque não quis.

Capítulo 90 - Sábado
Maria Pia confessa a Eric que não entregou 
Malagueta em interesse próprio, e ele fica horro-
rizado ao saber do plano da moça para conquis-
tá-lo. Antônia explica a Júlio que, para ficar com 

ele, terá que abrir mão da sua carreira. Nina conta 
a Athaíde que Maria Pia visitou Malagueta na pri-
são. Mariazinha Pires de Saboya deixa escapar 
que Sabine adotou Dom de forma ilegal.

Capítulo 169 - Segunda-feira
Maurílio se prepara para surpreender 
José Alfredo. Maria Marta decide visi-
tar Silviano. Xana ouve Antônio dizer 
para Naná que se atrasará para o en-
contro com a diretora da casa de aco-
lhimento. Severo confirma a Magnólia 
que eles estão falidos. Magnólia não 
consegue pedir dinheiro para Maria Ísis. 
Maurílio observa José Alfredo ao lado 
um acompanhante misterioso. Cristina 
vê Maurílio apontar sua arma para José 
Alfredo.
 
Capítulo 170 - Terça-feira
Maurílio acusa Marcão de ser seu cúm-
plice. José Alfredo orienta Maria Marta a dar con-
tinuidade a seu plano. Danielle tenta abrir o co-
fre de Maurílio. Pereira avisa ao delegado Tadeu 
que Marcão é cúmplice de Maurílio. José Alfredo 
avisa a Maria Marta que Maria Ísis dormirá com 
ele na mansão. Silviano procura Merival. Cristina 
conta para Elivaldo que Marcão era informante de 
Maurílio. Carmem ateia fogo à loja de Jonas, mas 
acaba presa entre as chamas. Silviano fala com 
Maurílio na delegacia.
 
Capítulo 171 - Quarta-feira
Silviano pensa em pedir para Merival libertar 
Marcão. Carmem tenta falar com Orville. Danielle 

vai para a delegacia e Bruna conta 
para Maria Marta. Merival pergunta 
se Silviano é Fabrício Melgaço. Enrico 
pede para cozinhar com Vicente. 
Orville ouve o recado de Carmem e 
se desespera. José Alfredo pensa na 
prisão de Maurílio. Orville constata a 
morte de Carmem, e Helena acalma 
Salvador. Lorraine vê José Pedro dei-
xar o prédio de Silviano.
 
Capítulo 172 - Quinta-feira
Maurílio conversa com um carcerei-
ro. Xana conversa com Cristina sobre 

Maria Clara. Amanda e José Pedro discutem. 
Magnólia repreende Severo. Orville e Helena des-
confiam da viagem repentina de Jonas. Enrico 
e Cláudio se despedem. Maria Clara liga para 
Enrico. Maria Clara mostra a José Pedro e João 
Lucas os desenhos da sua nova coleção. José 
Alfredo questiona José Pedro. José Alfredo se 
encontra com Maria Marta e eles descobrem 
quem comprou a mansão de Petrópolis. José 
Alfredo desconfia do fato da piscina da casa es-
tar coberta.

Capítulo 173 - Sexta-feira
José Alfredo e Maria Marta ficam extasiados com 
o que encontram na piscina. Maria Clara acerta 
os detalhes de seu vestido de casamento. Maria 
Clara e João Lucas questionam Cristina sobre o 
paradeiro de José Alfredo. José Alfredo liga para 
Antoninho. Maurílio faz uma ligação misteriosa.  
Xana procura por Cristina na joalheria. Silviano 
faz um pedido a Maria Marta. Silviano faz uma li-
gação misteriosa e viaja para Petrópolis. Salvador 
pinta um quadro do rosto de Orville. Cláudio con-
versa com Leonardo.

Capítulo 174 - Sábado
José Alfredo chega à casa de Jesuína e tenta con-
vencê-la a conversar com ele. Maria Marta provo-
ca Maria Ísis. Aécio e Daniel resolvem voltar para 
o sítio. Silviano chega à mansão de Petrópolis. 
Xana e Naná conversam sobre Vicente. Tuane 
dá conselhos para Cristina. Vicente pensa em 
Cristina. Amanda e José Pedro pensam em se ca-
sar. Maria Ísis se irrita com José Alfredo. Maurílio 
recebe o alvará de soltura. José Alfredo e Josué 
invadem a casa de Silviano.

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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