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Ácido do
código

genético
(abrev.)

Duas
danças

sensuais 
brasileiras

Age 
como o

protelador

Telefone
seccional 
de uma

empresa

(?) France,
membro

de "Queer
Eye" (TV)

Corrida,
em inglês

(?) e
circular: 

o ciclo da
água

Extensão
de terra
cultivada

Duarte
Coelho:
fundou 

Olinda (PE)

Base da
estrutura
do carro

(?) de la
Cité: o

marco zero
de Paris

(?) Costa,
cantora 
da Bossa

Nova
(?) do
Itajaí,

região ca-
tarinense

Estado dos
capixabas

(sigla)

Destituídos
de digni-

dade (indi-
víduos)

Morto-(?), 
brincadei-
ra infantil

Escuridão
total

Amigo, 
em francês

Agente
secreta

(?) 
de dois,

prato nor-
destino

"Point" do
verão

Prenome
de Messi

Tipo de
macarrão
Senhora
(abrev.)

Antigo 
líder etíope
Proprieda-
de rural

Variedade
de café

Mineral
isolante
Para de

falar

Morcego,
em inglês
Aguadas
(sopas)

Afrodite 

Conjuntos
de casas 

agrupadas

Coisa alguma
(bras. pop.)

Liberdade criativa na
escrita artística

Atributo da 
refeição nutritiva

O discurso que faz o
interlocutor bocejar

Desejar
com vigor
(?)-maria,
oração 

Estratégia de marketing
possibilitada pela

realidade
virtual

Concórdia
 Causar 

aborrecimento ou des-
conforto a (alguém)

Expressão
de ânimo
Depósito

de sais na
borda do

dente

Peritos; especialistas

Invenção naval portu-
guesa que permitiu as
Grandes Navegações 

BSP
LUNDUEMAXIXE

VILASOZNP
CHTANRACE

DEUSADOAMOR
INFINITOAMI

ÇACANELONE

CHASSIOSDC
PRASPRAIA

MOCAELIRI
EHBAIÃOM
TARTAROVALE

MICAANSIAR
CALAEVIS

CARAVELADI
ASESTREVA

3/ami — bat — tan. 4/race. 8/bulhufas — infinito. 12/lundu e maxixe. 19/experiência imersiva.
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eJogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-olho da minhoca; 3-bico esquerda do pássaro; 4-pata do pássaro; 

6-asa do pássaro; 7- tronco da árvore.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 91 - Segunda-feira
Isabel e Gastão partem para uma viagem à 
Europa. Pilar sugere a Dolores que Nélio pode 
ter provas contra Tonico Batista.  Lupita se de-
sespera por não conseguir se livrar de Lota. 
Pedro é informado sobre o domínio de Solano 
no Mato Grosso e anuncia guerra contra o 
Paraguai.

Capítulo 92 - Terça-feira
Tonico finge ajudar Pedro, que convoca es-
forços e investimentos no exército brasileiro. 
Zayla deixa a Pequena África, e Cândida se 
desespera. Samuel diz a Pilar que terão de 
adiar o casamento. Zayla procura Tonico.
 
Capítulo 93 - Quarta-feira
Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala Zayla 
no cassino de Quinzinho. Pilar cuida de Luísa, 
que sofre com a recusa de Dominique em vê-la. 
Olu, Tonico e Nélio se alistam, enquanto Guebo 
se recusa. Pilar e Dolores proíbem Samuel 
e Nélio de lutar na guerra contra o Paraguai. 
Pedro anuncia seu alistamento ao exército.
 
Capítulo 94 - Quinta-feira
Caxias alerta Pedro sobre sua falta de trei-
namento militar e pede ajuda a Luísa para 
demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exér-
cito. Samuel confronta Zayla. Nino pede 
Celestina em casamento. Luísa discute com 
Pedro por sua recusa em desistir da guerra. 
Tonico compra o ateliê de Madame Lambert 
para Zayla.

Capítulo 95 - Sexta-feira
Pilar ajuda Luísa a retomar seu ânimo. Caxias 
avisa que o Conselho de Ministros permitiu 
que Pedro fosse à guerra como comandante 
em chefe. Borges faz negócios escusos com 
Tonico, e Nélio os observa. Luísa retoma 
as atividades da Sociedade das Camélias. 
Dolores vai ao ateliê de Zayla. Lota flagra a 
armação de Batista, Lupita e Quinzinho. 

Capítulo 96 - Sábado
Batista declara seu amor por Lupita. Nélio re-
vela a Dolores que Tonico tem um caso com 
Zayla. Tem início o sarau beneficente orga-
nizado por Teresa no cassino. Augusto afas-
ta Leopoldina de Luísa. Tonico se assusta ao 
constatar que Dolores sabe de seu relacio-
namento com Zayla.

Capítulo 01 - 
Segunda-feira
Guilherme, Paula, Ne-
ném e Flávia se apa-
voram com uma forte 
turbulência no avião. 
Tina e Bianca assis-
tem ao pai jogando 
bola e ficam anima-
das. Flávia se disfar-

ça como comissária, e Jairo a convida para 
completar a tripulação do avião. Neném e 
Paula tentam conversar com Guilherme, que 
não dá muita atenção.

Capítulo 02 - Terça-feira
Guilherme, Paula, Neném e Flávia tentam 
entender o que aconteceu com eles. Nedda 
sente um mal-estar, e Jandira e Betina a 
apoiam. Os quatro sobreviventes ganham 
uma segunda chance e recebem um aviso 
surpreendente. Celina tenta descobrir com 
Nedda se Neném e Rose se conheciam. Tina 
e Tigrão sofrem por seus pais. Ingrid toma 
uma decisão e Tuninha a apoia. Guilherme, 
Paula, Neném e Flávia são encontrados.

Capítulo 03 - Quarta-feira
Nedda sugere que todos pensem nos mo-
mentos felizes que tiveram com seus en-
tes queridos. Flávia foge dos repórteres. 
Neném chega em casa e todos se emocio-
nam. Ingrid e Tuninha se assustam com a rai-
va de Paula contra Carmem. Tigrão observa 

o pai com Celina e Daniel. Guilherme abra-
ça Rose. Neném se revolta ao saber que não 
irá mais fechar o contrato com o time de fu-
tebol. Flávia, Guilherme, Paula e Neném têm 
alucinações.

Capítulo 04 - Quinta-feira
Neném abraça as filhas para tentar se acalmar e 
implora que Osvaldo consiga um time para ele 
jogar. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Paula 
convence os diretores a se empenharem com 
ela para recuperar a empresa. Neném se recusa 
a participar da campanha de Paula. Guilherme 
pede ajuda para conquistar seu filho, e Rose o 
apoia. Neném treina com Osvaldo. Flávia muda 
o visual e surpreende Murilo. Nedda é despeja-
da do salão, e Neném a conforta.

Capítulo 05 - Sexta-feira
Osvaldo oferece sua casa para colocar 
os móveis do salão. Cora afirma a Nunes 
que Flávia não é a comissária que estava 
no acidente de avião. Cora manda seus ir-
mãos encontrarem Flávia. Rose desiste ir à 
casa de Neném. Flávia se disfarça para can-
tar na Pulp Fiction. Neco e Leco ameaçam 
Murilo para descobrir o paradeiro de Flávia.

Capítulo 06 - Sábado
Flávia consegue salvar Murilo, e a proximi-
dade dos dois incomoda Vanda. Paula so-
nha com Neném e acorda assustada. Paula 
compra os pertences que Neném deixou na 
loja de usados e vai até a casa de Nedda. 
Paula convida Neném para sair. Leco e Neco 

encontram Flávia e Guilherme, que fogem 
dos irmãos. Paula e Neném veem os amigos 
na rua e os ajudam a fugir dos vilões.

 
Capítulo 13 - Segunda-feira
Lara aceita se casar com Mateus. Noca con-
fidencia a Dalva que está preocupada com 
a neta. Ruth e Túlio comemoram a negocia-
ção de Christian/Renato na venda do merca-
do de Brás de Pina.O filho de Manoel agride 
Christian/Renato, acusando o rapaz de não 
ter cumprido sua promessa ao pai. Ravi con-
ta a Christian/Renato que Romero está entre a 
vida e a morte. Christian/Renato vai até o abri-
go em Goiânia, onde é recebido por Avany.
 
Capítulo 14 - Terça-feira
Avany passa mal ao ver Christian/Renato, e 
Luzia explica a Avany que o rapaz é irmão 
gêmeo de Christian. Nicole escuta os amigos 
de Naldo debocharem do seu aspecto físico. 
Joy desabafa com Adel sobre sua falta de 
jeito com Francisco. Breno fotografa Cecília. 
Santiago presenteia Christian/Renato com a 
caneta que foi de seu pai e afirma que ele 
será seu sucessor. Maria Fernanda revela a 
Christian/Renato que ele é pai de seu filho.
 
Capítulo 15 - Quarta-feira
Christian/Renato fica impactado com a 

notícia de que é pai de Luc e pede a Maria 
Fernanda para conversar melhor. Lara pede 
a Noca para não falar mal da escola perto de 
Marie. Christian/Renato fica chocado ao en-
trar em casa e ver Maria Fernanda conver-
sando com Bárbara.
 
Capítulo 16 - Quinta-feira
Maria Fernanda conta a Bárbara que tem um 
filho. Lara alerta Mateus para a situação con-
tábil da sapataria. Maria Fernanda recusa o di-
nheiro de Christian/Renato e decide que Luc 
não conviverá com ele. Nicole observa, sem 
ser vista, o encontro de Maria Fernanda com 
o Christian/Renato. Nicole liga para Bárbara.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Bárbara fica abalada quando a médica revela 
que uma nova gestação é impossível. Rebeca 
conta para Túlio que Renato/Christian tem um 
filho fora do casamento. Mateus descobre que 
Lara mentiu para ele, ao dizer que havia parado 
de tomar pílula. Durante o jantar em homena-
gem a Christian/Renato, Túlio revela a Santiago 
que o marido de Bárbara tem um filho.

Capítulo 18 - Sábado
Christian/Renato agride Túlio. Bárbara não 
aceita as explicações de Christian/Renato e 
o afasta. Nicole conta a Elenice que Bárbara 
está em uma clínica de repouso. Ravi não 
consegue convencer Christian/Renato de não 
ir atrás de Lara. Bárbara liga para Christian/
Renato pedindo desculpas e avisa que 
Elenice lhe mostrou o resultado negativo do 
DNA de Luc. Lara e Mateus avistam o carro de 
Christian/Renato acidentado na estrada.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das no-
velas e podem não ser enviados pela emissora.
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