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COMPETENCIA

Busca e
recolhe
(entre
vários)

Anfíbio 
amazônico
sem língua

(Zool.)

Colocação
da vence-
dora do
bronze

Ambiente
isento de
insetos

(pl.)

Danilo
Caymmi,
composi-

tor carioca

Flauta
indígena
feita de
bambu

(?) alto:
ser muito
otimista

(fig.)

Notícia es-
candalosa

(gíria)

Fécula de
mingaus,
bolos e

biscoitos

Diz-se da
mulher

que traba-
lha muito

Platafor-
ma do

salto orna-
mental

(?)
Religion,
banda de
punk rock

Botão de
sintonia 
do rádio

A ação
como a

agressão 
a indefeso

Museu 
de Arte
Contem-
porânea

Rompera
(ligação

amorosa)

She-(?), 
a irmã de
He-Man

(TV)

Zona de
atividades
agrícolas

Pequeno
réptil que
sobe em
paredes

Quem não 
a tem, não
se estabe-
lece (dito) 

"(?) Apai-
xonado",

sucesso de
Noel Rosa

Acento
abolido 

em 2009
(Gram.)

(?) e vir:
direito

básico do
cidadão 

Parque nacional do
Piauí, abriga pinturas
e gravuras rupestres

Atrevera-
se

Irrefletido

Sucesso
da MPB
12, em

romanos

Entidade 
não gover-
namental,
atua na

organiza-
ção e 

realização 
dos Jogos 
Olímpicos

Impulsiona
a flecha 
Arte, em

inglês

(?) Seidl,
atriz

brasileira
Oi!

Sitiar
Estado ex-
portador
de sisal

Rígido;
severo
Abajur, 

em inglês

Grito 
de dor
O disco 
de vinil

Torna
solitário
Resposta
afirmativa

A arte valorizada pe-
los modernistas (BR)

Especiali-
dade de
Ziraldo 

e Jaguar
(pl.)

Aparelho
que des-
trói papel

Polêmico
sistema,

adotado por universidades brasi-
leiras, que garante acesso edu-
cacional a

grupos
étnicos

3/art — aru — bad. 4/lamp. 5/gaita. 9/primitiva. 15/serra da capivara.
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eJogo dos Sete Erros: 1-ouvido direito; 2-sombrancelha direita; 3-nariz; 4-mão direita; 5-perna esquerda; 6-nota 

musical; 7-ponta do violino.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 79 - Segunda-feira
Tonico se revolta contra Pilar e Dolores por conta 
do novo testamento de Eudoro.  Zayla finge para 
Olu e Cândida que desistirá de Samuel. Luísa reve-
la a Teresa que Nino está enganando Celestina. O 
plano de Lupita dá certo e Lota agarra Quinzinho. 
Isabel se decepciona com Gastão. Samuel rejei-
ta Zayla, e Tonico a conforta. Bernardinho flagra 
Quinzinho e Lota se beijando e agride o homem.

Capítulo 80 - Terça-feira
Lupita e Batista acodem Quinzinho. Cândida pre-
vê a aproximação de Zayla e Tonico. Luísa acon-
selha Gastão a amar o Brasil para se aproximar 
de Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o compor-
tamento de Gastão na Câmara. Luísa confessa a 
Pedro que sente ciúmes de Teresa. Gastão pede 
perdão a Isabel. Cândida pede que Zayla se afas-
te de Tonico. Pilar confronta Tonico. Luísa termina 
seu romance com Pedro.
 
Capítulo 81 - Quarta-feira
Luísa afirma que será amiga de Pedro para sem-
pre. Tonico permite que Dolores viaje com Nélio. 
Vitória desiste de revelar as mentiras de Quinzinho 
para Lota. Samuel revela a Guebo que é irmão 
de Tonico. Pilar e Dolores se reconciliam. Solano 
provoca Pedro ao presentear Isabel. Solano se 
apresenta a Tonico. Samuel procura Pilar.
 
Capítulo 82 - Quinta-feira
Pilar afirma a Samuel que tem um compromisso 
com Diego. Samuel estranha quando Pilar conta 
que Diego a aconselhou a vender a fazendo do 
pai para Matoso. Quinzinho desperta do coma 

desmemoriado. Vitória acredita que Quinzinho 
finge ter perdido a memória. Pedro beija Teresa. 
Samuel garante a Diego que o afastará de Pilar. 
Luísa diz a Dumas que voltará para a França. 
Isabel e Gastão se casam. Pedro vê Solano Lopez.
 
Capítulo 83 - Sexta-feira
Teresa acredita que Pedro tenha se confundido 
ao achar que viu Solano. Tonico e Solano come-
moram o susto de Pedro. Diego insiste para que 
Pilar venda sua fazenda. Samuel alerta Pilar so-
bre Diego, mas acaba discutindo com a ama-
da. Cândida exige que Tonico se afaste de Zayla. 
Vitória fica confusa com o comportamento de 
Quinzinho. Solano surpreende Pedro em seu 

gabinete.

Capítulo 84 - Sábado
Teresa se assusta ao ver Solano, que ame-
aça os imperadores do Brasil. Isabel e 
Gastão se amam. Quinzinho conta a Lota 
que ela foi enganada por ele e Vitória. 
Samuel recebe mais uma ameaça dos co-
ronéis e decide interromper suas obras. 
Luísa aconselha Pedro a evitar uma guerra 
com Solano, mas Caxias avisa que as tro-
pas brasileiras já chegaram ao Uruguai.

Capítulo 97 - Segunda-feira
Antônia afirma a Domênico que está deixando a polí-
cia porque ama Júlio. Lígia sugere que ela e Athaíde 
fujam do país. Sandra Helena conta a Agnaldo que 
acredita que Aníbal esteja envolvido com a morte 
de Mirella. Dom pede a Tânia que fique de olho em 
Sabine. Maria Pia garante a Malagueta que sempre 
estará a seu lado. Sandra Helena procura Eric para 
falar sobre a morte de Mirella.

Capítulo 98 - Terça-feira
Dom afirma a Madalena e Cristóvão que, por ele, 
não denunciaria Sabine. Lourenço diz a Antônia 
que descobriu que o álibi de Lígia para o dia da 
morte de Mirella é falso. Antônia escuta uma con-
versa suspeita de Nina e conta a Domênico. Dom 
garante a Eric que ele ainda é seu sócio. Cíntia 
pede demissão do hotel e conta a Nelito que está 
namorando Lourenço. O Juiz inicia a audiência re-
ferente ao furto ocorrido no Carioca Palace Hotel.

Capítulo 99 - Quarta-feira
Maria Pia é impedida de assistir à audiência. 
Antônia comenta com Júlio que Siqueira acei-
tou seu afastamento da polícia. Pedrinho visita 
Malagueta no presídio. Eric reassume a presidên-
cia do escritório do Brasil. Dom avisa que assumi-
rá a presidência da empresa em Genebra, após 
a aposentadoria de Sabine.  Sabine fica surpresa 
com a presença de Cristóvão e Madalena em seu 
quarto pedindo para conversar com ela.

Capítulo 100 - Quinta-feira
Dom comunica a Sabine que os pais biológicos 
tomaram a decisão de não a denunciar por tê-lo 
roubado quando pequeno. Douglas se entristece 
quando Raquel lhe avisa que levará Gabriel para o 
cruzeiro. Eric pergunta para Arlete por que ela dis-
se uma vez que o empresário não sabia os direitos 
de Júlio, e questiona o que ela está escondendo. 

Capítulo 101 - Sexta-feira
Madalena pede demissão para Lígia, e Maria Pia 
fica arrasada. Eric pede um tempo a Arlete para 
digerir o segredo que ela lhe contou. Gabriel avi-
sa a Douglas que não quer morar com a mãe. 
Eric pede a Sérgio uma listagem de seus bens. 
Pedrinho diz a Lígia que ela e Athaíde são a gran-
de decepção de sua vida. Júlio pergunta a Arlete 
o que Eric foi fazer em sua casa.

Capítulo 102 - Sábado
Bebeth incentiva Douglas a lutar por Gabriel. 
Siqueira pede para Antônia voltar à polícia, mas 
a investigadora afirma que está feliz com sua es-
colha de ficar com Júlio. Maria Pia diz a Madalena 
que está difícil ficar em casa sem sua presença. 
Rogério avisa a Maria Pia que Malagueta quer 
vê-la. Malagueta pergunta a Maria Pia o motivo 
de ela não ter lhe dito que gerou Bebeth.

Capítulo 01 - Segunda-feira
Os gêmeos Christian e Renato, separados na in-
fância, completam 18 anos. Enquanto Christian 
comemora seu aniversário em um abrigo, Renato 
celebra com sua família adotiva, 
Elenice presenteia Renato com um 
apartamento, enquanto Christian rece-
be de Ravi um porta-retratos de pre-
sente para seu novo lar. Christian de-
cide ir atrás de seu irmão gêmeo. 
Renato decide morar fora do Brasil. 
Sete anos se passam e Christian conti-
nua na busca por seu irmão. Christian 
tenta se explicar para Ravi, que não 
aceita suas desculpas. Christian ateia 
fogo ao recorte de revista com a foto 
do irmão. Bárbara e Renato chegam 
ao aeroporto do Rio de Janeiro.
 
Capítulo 02 - Terça-feira
Renato fica agitado ao se lembrar do atropelamen-
to que causou. Ravi é acusado de roubo e detido 
equivocadamente. Renato é pego por policiais de-
pois de comprar drogas no apartamento de Rui. 
Renato promete a Bárbara que vai parar de beber 
e usar drogas. Anchieta despede Christian, que 
decide procurar um traficante para tirar Ravi da ca-
deia. A mochila de Christian é roubada. Christian 
diz a Lara que terá que fugir da cidade, e avisa à 
namorada que ela e Ravi correm perigo. Lara de-
cide fugir com Christian e Ravi para a casa de sua 
avó. Christian vê Renato em um carro conversível.
 
Capítulo 03 - Quarta-feira
Christian vai atrás de Renato, que constata que a 
mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam 
morrido. Renato furta produtos do supermerca-
do de Bárbara para o irmão. Christian escuta o 
recado deixado por Lara em seu celular, dizendo 
que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa 
o apartamento de Renato levando a chave. Lara 
resolve subir o morro à procura do namorado e 
escuta disparos. Christian se desespera ao saber 
que Renato foi morto em seu lugar pelos bandidos.
 
Capítulo 04 - Quinta-feira
Christian volta para o apartamento de Renato. 
Christian fica assombrado ao ouvir as pala-
vras duras de Bárbara no celular de Renato. 

Lara se desespera ao identificar o suposto cor-
po de Christian no IML. Christian é abordado por 
Bárbara. Diante da decisão de assumir a vida 
do irmão, deixando para trás a sua própria vida, 
Christian/Renato implora a Ravi para não abando-
ná-lo. Ravi assiste impotente a Christian/Renato 
tatuar uma águia em seu corpo, exatamente 
como a do irmão.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Christian/Renato aluga um quarto em uma pensão 
para Ravi e pede que o amigo pegue seus docu-
mentos com Lara. Ravi se sente incomodado de 
ter que mentir para Lara. Christian/Renato desco-
bre que tem uma conta conjunta com a mãe no 
banco. Christian/Renato pede Bárbara em casa-
mento. Christian/Renato e Santiago trocam elo-
gios. Christian/Renato é conduzido a seu casa-
mento por Ravi, seu atual motorista. Lara vê o 
carro de Christian passar. Noca fica preocupada 
quando a neta lhe diz que viu Christian. Bárbara 
se desespera ao saber que Christian/Renato ain-
da não chegou à igreja. Ravi aguarda Christian/
Renato decidir sobre seu casamento com Bárbara.
 
Capítulo 06 - Sábado
Ravi tenta demover Christian/Renato de se casar, 
sem sucesso. Durante o casamento, Noca joga 
tarô para a neta e a aconselha a matar o amor que 
sente por Christian. Rebeca e Túlio discutem. Ravi 
leva Bárbara e Christian/Renato para o aeroporto. 
Bárbara é rude com Ravi, e Christian/Renato repre-
ende a esposa. Christian/Renato liga para o celu-
lar de Ravi para pedir desculpas pelas palavras de 
Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de Santiago.

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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