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Capítulo 73 - Segunda-feira
Alberto provoca Cassiano por ter ficado com 
Ester. Cassiano avisa para o comandante 
que descobriu uma pista de voo clandestina. 
Cassiano avisa a Duque que não aceita usar o 
dinheiro de Dom Rafael para comprar a mina. 
Para conseguir um local que acolha as crian-
ças da ONG, Guiomar propõe a Dionísio que 
compre uma casa para ela morar, e promete 
deixar a residência do ex-sogro. Juliano conta 
a Doralice que Natália está grávida.

Capítulo 74 - Terça-feira
Doralice se sensibiliza com a notícia da gravi-
dez de Natália. Guiomar consegue que Alberto 
passe para seu nome a casa que era da ONG. 
Rodrigo e Ciro constatam que Amadeu e 
Isabel estão juntos e avisam ao casal que eles 
ocuparão o mesmo quarto a partir de ago-
ra. Cassiano e os tenentes descobrem que 
Alberto está envolvido com a existência da pis-
ta de voo clandestina.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Cassiano e os tenentes observam a movimen-
tação de Alberto e seus capangas. Ester e Taís 
conseguem o empréstimo para abrir a empre-
sa de turismo. Cassiano revela a Duque que 
sabe que ele é avô de Amaralina. Ester con-
vida Lindaura para trabalhar com ela e Taís na 
loja de turismo. Alberto procura o comandante 
para fazer uma denúncia.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Mantovani desconfia de Alberto quando o 

empresário denuncia a Aeronáutica pela exis-
tência de uma pista de voo clandestina em sua 
propriedade. Vanessa avisa a Ester que eles 
receberam uma grande encomenda de biquí-
nis e um pedido para uma foto de Lino para 
publicidade. Alberto e Dionísio admiram as 
joias antigas no esconderijo da mansão.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Dionísio se diverte com a postura de Alberto ao 
denunciar a Aeronáutica pela pista clandestina 
que eles mesmos construíram. Quirino revela 
a Samuel que Lindaura pediu para ele não aju-
dar o marido na investigação contra Dionísio. 
Ester avisa a Samuel que tentará encontrar as 
joias que Dionísio roubou de seus avós. Carol 
tira fotos de Lino, e eles se beijam. Ester pro-
mete a Cassiano que descobrirá onde Alberto 
escondeu as caixas e o que tem dentro delas.

Capítulo 72 - Sábado
Ester conta a Cassiano que está procurando 
provas contra Dionísio. Lino pensa em Carol 
e é repreendido por Veridiana. Ciro sente fal-
ta de Mila e é ironizado por Izabel, Rodrigo e 
Amadeu. Juliano vai à casa de Hélio. Quirino 
se preocupa com Doralice. Dadá agradece a 
reforma que Lino fez em seus vestidos. Ester 
devolve o relógio de seu avô para Samuel.

Capítulo 37 - Segunda-feira
Apolo insinua que Adriana o está assedian-
do, e os dois discutem. Adônis despista Nair 
sobre Guto. Bruna se desculpa por ter beija-
do Giovanni. Adriana tenta impedir Apolo de 
chegar a tempo para o curso de noivos com 
Tancinha. Camila tem uma visão do passado. 
Tancinha e Apolo discutem na frente do padre. 
Leozinho se desespera ao ouvir a explosão do 
helicóptero provocada por Dinamite.

Capítulo 38 - Terça-feira
Leozinho teme pela vida de Fedora. Tancinha 
e Apolo são expulsos da igreja. Adriana aler-
ta Beto, que confessa a Henrique sua paixão 
por Tancinha. Aparício diz a Fedora que não 
encontraram o corpo de sua mãe. Leozinho 
pede que Dinamite desapareça de sua vida. 

Tancinha planeja conseguir uma foto de seu 
pai com os Abdalla. Oficiais da aeronáutica 
chegam à mansão de Fedora.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Lucrécia e Fedora passam mal ao saber que 
deverão ir ao Instituto Médico Legal. Aparício 
confirma a morte de Teodora. Adônis apos-
ta o dinheiro de Nair para as contas da casa. 
Giovanni confessa a Shirlei que sente falta de 
Camila. Adônis inventa para Nair que foi assal-
tado. Começa o velório de Teodora, quando 
Tancinha chega à mansão.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Durante o velório de Teodora, Tancinha apro-
veita para procurar uma foto de seu pai. 
Camila comenta com Enéas sua desconfiança 
de Leozinho. André e Adriana descobrem que 
Tamara se destacou no treino. Penélope suge-
re processar o médico que deformou Leonora. 
Rebeca anuncia que casará com um milioná-
rio. Fedora encontra Tancinha escondida em 
sua casa, e as duas discutem.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Fedora avisa que chamará a polícia para ti-
rar Tancinha de sua casa. Adriana repreen-
de Tamara por pegar o carro de corrida sem 
avisar. Todos são levados para a delegacia. 
Camila aceita voltar a trabalhar na Peripécia. 
Adriana diz a Tamara que sabe que ela vi-
sita Fabinho constantemente. Agilson foge 
da mansão, e Aparício e Ariovaldo o obser-
vam. O carro de Beto é interceptado por dois 

bandidos, que exige que os dois desçam do 
carro.

Capítulo 42 - Sábado
Tancinha e Beto são deixados na rua pelos 
bandidos. Camila e Giovanni se encontram 
na Peripécia e acabam se beijando. Apolo vê 
Shirlei chorando por causa de Adônis e a con-
sola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma 
torção no pé. Camila fica intrigada quando 
Giovanni pede a ela que não conte a Bruna so-
bre o namoro deles. Apolo não acredita quan-
do vê Tancinha saindo de uma caminhonete 
no colo de Beto.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Bibi observa Jeiza, e Aurora teme a obsessão 
da filha pela policial. Irene manipula Joyce. 
Silvana engana Eurico para apostar no jogo. 
Ruy pede que Caio consiga uma medida pro-
tetiva contra Cibele. Cláudio 
se declara para Ivana e a bei-
ja. Edinalva convida Ritinha e 
Ruy para assistir à luta de Jeiza. 
Caio questiona Bibi sobre seu 
comportamento com Jeiza.

Capítulo 56 - Terça-feira
Caio orienta Bibi a se afas-
tar de Jeiza. Jeiza se irrita com 
Edinalva por ter convidado Ruy 
e Ritinha para sua luta. Ritinha 
se incomoda por não poder 
ir à luta de Jeiza. Cibele rece-
be a notificação do juiz para se 
manter longe de Ruy. Ruy flagra 
Eugênio deixando o apartamen-
to de Irene.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Eugênio tenta despistar Ruy e afirma que esta-
va na casa de Caio. Todos torcem por Jeiza em 
sua luta. Bibi teme que seu crime seja desco-
berto. A polícia invade o cassino, mas Silvana 
consegue fugir. Cibele aceita a conciliação 
com Ruy. Rubinho pede que Bibi lhe consiga 
um celular. O delegado questiona Bibi sobre a 
noite do incêndio.

Capítulo 58 - Quinta-feira
Bibi tenta se explicar para o delegado, e Caio 
a apoia. Jeiza e Bibi se enfrentam. Bibi exige 
que Heleninha confirme seu álibi para a polí-
cia. Cibele avisa a Dantas e Shirley que deci-
diu viajar. Zeca prepara seu ônibus com a aju-
da de Jeiza. Irene sabota o suco de Joyce, que 
sofre uma reação alérgica e desmarca sua via-
gem com Eugênio. Passa-se um ano.

Capítulo 59 - Sexta-feira
Eugênio afirma a Caio que Irene não ameaça 
seu casamento com Joyce. Silvana briga com 
Simone por ter bloqueado seus sites de jogo. 
Alan conta a Jeiza que há possibilidade de ela 
ser convidada para lutar nos Estados Unidos. 
Ivana afirma à psicóloga que quer ficar com 
Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão. Mira re-
conhece Otávio, pai de Caio, e avisa a Irene.

Capítulo 60 - Sábado
Irene pede que Mira tente descobrir mais so-
bre Otávio com Heleninha. Jeiza se emocio-
na com o ônibus de Zeca, que leva seu nome. 
Bibi é flagrada pela polícia em sua visita fora 
de hora com Rubinho. Caio confronta Bibi e 

Rubinho. Jeiza conhece Amílcar, novo namo-
rado de Cândida. Eurico se preocupa com um 
possível retorno de Otávio. Rubinho anuncia a 
Bibi que decidiu fugir da prisão.

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