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Capítulo 145 - Segunda-feira
Guiomar se desespera ao ver Alberto desa-
cordado sobre a cama. O delegado man-
da prender Dionísio e apreende seu passa-
porte. Alberto desperta do surto e age como 
se nada tivesse acontecido. Nicole confes-
sa a Vivi e Nina que está apaixonada por 
Quirino. Dionísio deixa o disco voador, dado 
por Candinho, cair no chão. Candinho se 
apavora.

Capítulo 146 - Terça-feira
Candinho se recorda de um episódio de 
sua infância e demonstra aversão pelo pai. 
Manolo revela ao delegado que Dionísio era 
conhecido como Klaus Wagner. Aurora liga 
para Manolo e avisa que conseguiu reunir 
toda a documentação sobre Klaus Wagner. 
Dionísio diz a Guiomar que Alberto está lhe 
traindo. Ester não se sente bem.

Capítulo 147 - Quarta-feira
Ester afirma para Amaralina que não está 
grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. 
Cassiano comenta com Olívia que está preo-
cupado com Ester. Aurora revela a Lindaura 
que grampeará o telefone da casa de 
Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal 
de buggy e acaba sofrendo um acidente. 
Alberto presencia o acidente de Ester.

Capítulo 148 - Quinta-feira
Alberto socorre Ester. Amaralina não gosta 
de ver Rodrigo conversando com Vivi. O mé-
dico avisa a Cassiano que Ester deve ficar 

em repouso durante a gestação. Aurora co-
loca um dispositivo de escuta no telefone da 
casa de Dionísio. Dionísio fica transtornado 
ao ver Aurora.
 
Capítulo 149 - Sexta-feira
Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, 
parecendo sofrer uma alucinação. Quirino 
vai ao Flor do Caribe e dança com Nicole. 
Guiomar ameaça contar o que sabe sobre 
a verdadeira identidade de Dionísio. Ele avi-
sa a Otto que foi descoberto por Manolo 
e Aurora, e pede ajuda para sair do país o 
mais rápido possível. Alberto ouve a conver-
sa do avô com Otto.

Capítulo 150 - Sábado
Alberto diz a Guiomar que se sente melhor 
depois de ter ido à consulta médica. Juliano 
se preocupa com a educação de Janaína. 
Aurora escuta a conversa telefônica de 
Dionísio e Otto e conclui que Dionísio pla-
neja fugir. Ester e Cassiano percebem que 
Alberto enganou os dois e raptou Laurinha. 
Cassiano e Ester procuram Laurinha na 
casa de Alberto.

Capítulo 109 - Segunda-feira
Felipe comenta com Shirlei que estranha 
que o pai dela tenha sumido sem deixar pis-
tas. Renan consegue uma participação para 
Adônis em um comercial. O advogado ex-
plica a Apolo que ele terá de aguardar para 
dar entrada no pedido de guarda provisó-
ria de Carol. Nicole se oferece para ajudar 
Tancinha nas aulas de balé. Guido revela a 
Vitória que voltou para o Brasil porque sou-
be do namoro de Felipe e Shirlei. 
 
Capítulo 110 - Terça-feira
Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece Guido 
sem saber que o padrasto de Felipe é seu 
pai. Enéas avisa a Bruna que Camila não se 
recorda dos fatos, mas ainda nutre amor por 
Giovanni. Leozinho segue em transe, sob o 
efeito do feitiço de Safira. Murilo visita Carol 
no abrigo. Tancinha comenta com Apolo sua 
ideia de pedir a guarda das crianças. 

Capítulo 111 - Quarta-feira
Camila diz a Giovanni que não consegue pa-
rar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa 
com a possibilidade de magoar Tamara. As 
amigas de Rebeca ficam horrorizadas com 
as cláusulas do contrato de casamento e in-
centivam a arquiteta a não aceitar. Camila e 
Giovanni ficam juntos. Tancinha tem nova-
mente uma reação alérgica ao beijar Beto 
e vai parar no hospital. Francesca leva um 
susto quando Rodrigo anuncia que quer se 
casar com ela. Guido avisa a Vitória que pre-
cisa aparecer para seus filhos. 
 
Capítulo 112 - Quinta-feira
Beto afirma a Tancinha que irá esperar por ela. 
Francesca foge após o pedido de casamento 
de Rodrigo. Apolo se assusta com a propos-
ta de Tamara de se casar com o piloto para 
adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fica sur-
presa com a gentileza de Camila e nota que 
a filha está mudando. Camila comprova que 
Leozinho é um bandido. Francesca desco-
bre que Rodrigo se internou em uma clínica 
psiquiátrica. 
 
Capítulo 113 - Sexta-feira
Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem de-
cidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. 
Jéssica diz a Carmela que o plano para colo-
car Shirlei na cadeia inclui acusação de rou-
bo de joias e agressão. Leozinho garan-
te a Camila que mudou ao se apaixonar por 
Fedora. Cicinho, Leonora e Penélope ficam 
surpresos quando Rebeca aparece na fes-
ta. Carmela aproveita que Shirlei não está no 
quarto e coloca as joias de Jéssica na bolsa da 
irmã. Jéssica arma para Shirlei. 
 
Capítulo 114 - Sábado
Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia ficará 
com ele. Tancinha consegue fazer os passos 
de balé, e Paloma não gosta. Leozinho pede 
para Fedora se afastar de Camila. Camila 

conversa com Ariovaldo sobre Giovanni. Carol 
implora ajuda a Tancinha e Apolo. Shirlei cai 
na armadilha de Jéssica, e Carmela fica com 
remorso. Lucrécia questiona Safira sobre as 
saídas noturnas de Agilson. Camila procura 
Giovanni. Shirlei é presa. Tamara tenta obrigar 
Beto a não contar a verdade para Tancinha. 
 

 
Capítulo 127 - Segunda-feira
Aurora se desespera ao descobrir que Bibi 
foi ao encontro de Rubinho. Rubinho namora 
Carine. Ritinha afirma a Ruy que não aceitará 
andar com seguranças. Jeiza e Bibi trocam 
tiros. Irene consegue escapar do tiroteio, 
mas tem um sangramento e é levada para o 
hospital. Aurora implora ajuda a Caio. Jeiza 
rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho conse-
guem fugir. Ruy descobre fotos de Ruyzinho 
no celular de Zeca. Dantas questiona Silvana 
sobre o desparecimento do cheque da em-
presa, e Simone ouve. Bibi procura Silvana.
 
Capítulo 128 - Terça-feira
Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para 
Aurora, e Caio e policiais monitoram a con-
versa das duas. Ruy cobra explicações de 
Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar por 
Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira 
que fingirá a gravidez. Caio e Selma desco-
brem de onde Bibi ligou para Aurora. Ivan 
conta a Nonato que investigará seu estado de 
saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em sua 
fuga. O carro de Silvana é parado pela polícia.
 
Capítulo 129 - Quarta-feira
O policial confere os documentos de 
Silvana. Eurico interroga  Dita ao não encon-
trar Silvana. Abel discute com Zeca e afirma 
que irá para Parazinho. Preocupada com 
o desfalque na empresa, Cibele questiona 
Simone e Ivan sobre Nonato. Ruy pega uma 
arma para se proteger de Zeca. Irene inven-
ta para Eugênio e Joyce que terá uma meni-
na. Caio conforta Aurora. Simone descobre 
que Silvana estava com Bibi.

Capítulo 130 - Quinta-feira
Simone acusa Silvana e Dita de serem 

cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre 
o entrevero de Ruy e Zeca. Rubinho men-
te para Bibi e fala com Carine. Eugênio exi-
ge que Ruy devolva o celular de Zeca. Abel 
parte para Parazinho, e Edinalva se emocio-
na. Silvana confessa a Dantas que foi ela 
quem usou os cheques da empresa. Érica 
comenta com Jeiza que sente falta de Zeca. 
Zeca afirma a Eugênio que nunca procurou 
Ritinha. Desesperada, Silvana ingere remé-
dios. Ivan revela à família sua gravidez.
 
Capítulo 131 - Sexta-feira
Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando 
Silvana para de respondê-la. Dantas assu-
me para Eurico a culpa sobre o desfalque 
na empresa, e Cibele se surpreende com o 
pai. Simone confronta Dita. Eugênio conver-
sa com Ritinha. Cândida desconfia de que 
Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que 
Ivan fique em sua casa. Cibele conversa 
com Dantas sobre sua paixão por Silvana. 
Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega 
sua arma para se vingar do rapaz.

Capítulo 132 - Sábado
Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se de-
sespera. Silvana agradece Dantas por ter as-
sumido a culpa do desfalque na empresa. 
Caio aconselha Eugênio a contestar a ação 
de paternidade movida por Irene. Jeiza incen-
tiva Zeca a não desistir de sua vida no Rio de 
Janeiro. Eurico cuida de Silvana, que fica atô-
nita com a dívida com o agiota. Ruy vê quan-
do Jeiza se afasta de Zeca. Dedé liga para 
Aurora, e a polícia acredita que ela saiba o pa-
radeiro de Rubinho e Bibi. Jeiza conclui que 
Caio namorou Bibi. Ruy atira contra Zeca.

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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