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Capítulo 67 - Segunda-feira
Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi encontra-
do. Joaquim recebe a notícia da morte de Elvira e tenta acal-
mar Quinzinho. Bonifácio garante a Joaquim que irá ajudá-lo. 
Anna afirma que se vingará de Thomas. Cecília tenta se en-
tender com Libério. Licurgo insinua que Wolfgang tem mo-
tivos para sentir ciúmes de Diara com Ferdinando. Thomas 
invade a casa de Domitila. Matias descobre que é irmão de 
Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.

Capítulo 68 - Terça-feira
Jacinto deixa o caixão no cemitério e se encaminha a um es-
conderijo. Bonifácio afirma que Joaquim é inocente. Thomas 
não gosta de saber que Liu saiu de casa sem a sua per-
missão. Matias decide ajudar Cecília. Domitila seduz Dom 
Pedro. Hugo leva Quinzinho para visitar Joaquim. Tibiriçá vai 
com Piatã ao local onde o rapaz precisa ficar para se tornar 
Pajé e Jacira se aflige. Anna tenta fugir com a ajuda de Liu, 
mas Thomas a impede.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Thomas prende Anna e usa Vitória para castigá-la. Anna des-
cobre que foi traída por Liu. Sebastião instiga os represen-
tantes das províncias contra Dom Pedro. Diara tem uma ideia 
para tentar animar Ferdinando. Thomas manda Domitila con-
vencer Dom Pedro a nomear Francisco como seu secretário. 
Bonifácio descobre a estratégia de Sebastião para prejudicar 
Dom Pedro. Dom Pedro e Domitila dançam durante o sarau e 
todos fazem comentários. Leopoldina procura a comitiva dos 
representantes das províncias.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Leopoldina convence os representantes a firmarem um acor-
do e Dom Pedro se surpreende. Matias fala para Sebastião 
que sabe que ele é seu pai. Domitila se recusa a perdoar 

Dom Pedro. Joaquim conta a Leopoldina tudo o que sabe 
sobre Thomas e implora que ela ajude Anna. Anna dá um 
ultimato em Liu. Elvira acorda assustada em seu cativeiro.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Leopoldina afirma a Joaquim que tentará ajudar Anna. Peter 
chega com Amália a uma loja de tecido e Madre Assunção 
aparece no estabelecimento. Domitila garante a Thomas que 
pode manipular Dom Pedro. Ferdinando se incomoda ao ver 
Diara e Wolfgang juntos. Tibiriçá explica o que acontecerá 
com Piatã na mata. Elvira ouve Jacinto ameaçar sua vida e 
se desespera.

Capítulo 72 - Sábado
Elvira se finge de morta para despistar Jacinto. Leopoldina 
confessa a Bonifácio sua tristeza com a nova paixão de Dom 
Pedro. Germana se insinua para Hugo, que pede ajuda a 
Quinzinho. Elvira finge para Jacinto que perdeu a memória. 
Com a ajuda de Matias, Cecília reencontra Libério. Jacira se 
desespera ao encontrar Piatã desacordado. Ferdinando de-
cide deixar a casa de Diara e Wolfgang. Leopoldina questio-
na Narcisa sobre a nova amante de Dom Pedro. Joaquim é 
transferido.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Carolina descarta o celular de Lorena, impedindo a publica-
ção do registro de seu almoço com Germano. Carolina pede 
a Pietro que observe se algum funcionário da revista faz es-
pionagem para Lorena. Yasmin envia para Lorena um vídeo 
de Carolina dançando com Germano. Carolina entra em pâ-
nico ao assistir ao vídeo no site de Lorena.

Capítulo 68 - Terça-feira
Germano exige que Zé Pedro retire seu vídeo com Carolina 
do ar. Lu propõe a Adele que ambas sejam somente ami-
gas. Lili expulsa Germano de casa, e acusa o marido de tê
-la traído com Carolina. Lili avisa a Carolina que a parceria da 
Bastille com a Totalmente Demais está desfeita.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Carolina garante a Lili que não existe nada entre Germano 
e ela, mas a dona da Bastille exige que a jornalista convo-
que a imprensa para anunciar o fim do concurso Garota 
Totalmente Demais. Zé Pedro alerta Germano sobre a mul-
ta de rompimento de contrato com a Totalmente Demais. Lili 
anuncia o fim do concurso em coletiva, mas é interrompida 
por Germano.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Germano contraria Lili e avisa que continua a parceria entre 
a Bastille e a Totalmente Demais. Arthur e Eliza comemoram 
a decisão. Florisval nota que Lili começa a beber demais. Lili 
se nega a voltar para casa e pede a Florisval que a deixe no 
estúdio de Rafael.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Zé Pedro impede Dorinha de filmar Lili deixando a casa de 
Rafael. Carolina pergunta a Arthur se Eliza é o motivo pelo 
qual o empresário se recusa a namorá-la. Carolina pergunta 
a Rafael, se Lili passou a noite na casa dele.

Capítulo 72 - Sábado
Rafael despista Carolina. Eliza vence a quarta etapa do con-
curso. Stelinha percebe que Arthur está se envolvendo com 
Eliza e trama com Aparecida uma forma de afastar os dois. 
Max aconselha Lu a dar uma chance para Jamaica. Germano 
pensa em alugar um apartamento no prédio de Zé Pedro. 
Carolina não gosta de ver Arthur acompanhando Eliza.

Capítulo 73 - Segunda-feira
Tereza Cristina se irrita quando Patrícia avisa que vai com 
Alexandre à festa de Griselda antes de comparecer ao jan-
tar em sua casa. Tereza Cristina se revolta com a chegada de 
Renê à casa de Griselda. Celeste comenta que Amália pre-
cisa se divertir. Griselda questiona Quinzé e Gigante sobre 
seus convidados especiais. Antenor revela a Griselda que 
Renê chegou à sua festa.

Capítulo 74 - Terça-feira
Antenor ouve Renê dizer que Tereza Cristina fará um jantar 
de noivado para Patrícia. Alberto briga com os clientes do 
Tupinambar. Ferdinand deixa Pereirinha entrar na festa de 
Griselda. Deborah beija Quinzé. Esther e Vanessa trabalham 

na coleção de verão para a Fio Carioca. Griselda invade a 
casa de Tereza Cristina.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Paulo pede para Griselda deixar a casa de Tereza Cristina. 
Griselda reclama da presença de Pereirinha e Enzo em sua 
festa. Deusa corta os cabelos de Reinaldo enquanto ele dor-
me. Zambeze encontra o computador de Marcela, e Álvaro 
vê um vídeo que a jornalista fez antes de morrer. Amália con-
segue um advogado para defender Rafael. Pereirinha dor-
me com Tereza Cristina. Paulo rasga os desenhos de Esther.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido de 
divórcio para se separar de Pereirinha. Guaracy pede para 
Quinzé conversar com Dagmar. Griselda fala para Gigante 
que quer investir no restaurante de Renê sem que ele saiba. 
Alberto discute com Dagmar e Guaracy insinua que ele está 
interessado na cozinheira. Griselda explica para Vilma o mo-
tivo de ser a investidora anônima de Renê.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Paulo pede Vanessa em casamento. Álvaro procura Tereza 
Cristina para falar sobre Marcela. Zambeze fica intriga-
da com as insinuações de Íris e Alice sobre Álvaro. Juan e 
Letícia namoram. Enzo e Pereirinha vasculham quarto de 
Teodora e encontram a miniatura de marfim. Pereirinha con-
fronta Teodora.

Capítulo 78 - Sábado
Griselda incentiva Renê. Gigante pede para Barinski fin-
gir ser o investidor do restaurante que Renê pretende abrir. 
Pereirinha vende a miniatura no antiquário. A nova coleção 
da Fio Carioca é elogiada por todos. Guaracy leva Esther 
para o hospital para ter seu filho. Griselda e Tereza Cristina 
discutem. Márcia avisa a Paulo sobre o parto do filho de 
Esther.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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