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Novelas
Capítulo 79 - Segunda-feira
Pablo aceita o convite de Rafael,
que comemora com Augusta a
chance de desmascarar Iolanda.
A modelo de Isadora tem um acidente, e Joaquim sugere que ela desfile nu lugar. Tenório se culpa pelo afastamento de Olívia. Margô se insinua para Constantino.
Leopoldo se irrita com a disputa de Mariana e Arminda
por Inácio. Pablo encontra Iolanda. Joaquim beija
Isadora, que o repreende. Davi questiona Iolanda sobre
a paternidade de Toninho.
Capítulo 80 - Terça-feira
Davi tenta convencer Iolanda a revelar a verdade sobre a paternidade de Toninho. Ícaro pede que Davi ajude Sirius com seus truques de mágica. Matias sabota a
água de Leônidas com um remédio que furtou de Dr.
Elias. Mariana questiona o interesse de Leopoldo por
Inácio. Pablo rouba pertences de Rafael. Heloísa, Isadora
e Leônidas descobrem que Matias sequestrou Violeta.
Capítulo 81 - Quarta-feira
Eugênio se desespera com o sequestro de Violeta. Em
surto, Matias atenta contra a vida de Violeta no cativeiro.
Constantino afirma para Margô que ama Julinha. Davi faz
com que Pablo devolva tudo o que lhe roubou. Julinha
confronta Margô e Constantino. Tenório pede que Fátima
se recupere para buscar Olívia. Leônidas e Eugênio chegam ao cativeiro em que Matias prendeu Violeta.
Capítulo 82 - Quinta-feira
Violeta disfarça e afirma que não foi sequestrada por
Matias. Leônidas dá um ultimato em Matias. Eugênio
pede que Leônidas não deixe Matias a sós com Violeta.
Darcy Vargas encomenda um vestido a Isadora. Arminda
chantageia Constantino para retomar o controle da rádio. Sirius passa mal, e Davi, vestido de Mandrake
Mascarado, se apresenta em seu lugar. Úrsula sabota as
medidas de Darcy Vargas para prejudicar a confecção
do vestido. Durante o show de sua trupe, Pablo revela
que é pai de Toninho na frente de todos.

Capítulo 83 - Sexta-feira
Davi desmente Pablo e afirma que é pai de Toninho.
Iolanda beija Rafael, e Isadora sofre. Tenório encontra
Olívia. Iolanda se encanta com a proteção de Rafael com
Toninho. Letícia revela a Arminda que Marcos sofreu um
acidente aéreo na guerra. Pressionado, Lorenzo confessa
a Abílio que Bento está vivo. Darcy se decepciona com o
trabalho de Isadora. Dr. Elias desconfia de que Fátima esteja com malária. Iolanda se declara para Rafael.
Capítulo 84 - Sábado
Rafael garante a Iolanda que jamais deixará de amar
Isadora. Enrico convence Emília a dar golpes com fichas
falsas do cassino. Filipa aconselha Silvana sobre seu amor
por Bento. Constantino sofre com dores na coluna. Matias
tenta se aproximar de Isadora, mas acaba tendo um novo
surto. Inês apresenta Nelsinho a Isadora. Joaquim e Davi
sentem ciúmes ao ver Isadora com Nelsinho.
Capítulo 145 - Segunda-feira
Paula impede Odete de falar com
Flávia. Paula finge passar mal na frente de Flávia. Tigrão se revolta contra Guilherme. Madame Lu engana Carmem. Tigrão e Tina se beijam.
Neném conta para a família sobre
Tigrão. Paula procura o celular de Flávia. Rose conversa com
Tigrão. Flávia conforta Guilherme. Deusa não deixa Paula
pegar o celular de Flávia. Neném e Tigrão se encontram.
Capítulo 146 - Terça-feira
Rose e Tina se animam ao ver que Tigrão e Neném se entenderam. Paula pega o celular de Flávia. Neném se entristece quando Rose diz que voltará para Paris. Ingrid
ajuda Paula no plano contra Carmem. Paula convence Nilton a se disfarçar como Santiago Pachamanca.
Gabriel tenta afastar Ingrid da banda. Tucão chega ao
hospital para ser atendido por Guilherme. Neném decide ir com Rose para Paris.
Capítulo 147 - Quarta-feira
Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. Paula se
assusta ao encontrar Carmem em seu quarto. Flávia,
Ingrid e Vanda montam um trio. Carmem chega até
Santiago Pachamanca na Terrare. Joana conta para Flávia
que Guilherme salvou a vida de Tucão. Tucão pede para
Roni resgatá-lo na clínica de Guilherme. Nilton se atrapalha ao falar com Carmem e Paula se desespera.
Capítulo 148 - Quinta-feira
Paula tenta ajudar Nilton com Carmem. Roni manda
seus capangas eliminarem Tucão. Osvaldo avisa a Paula
que Neném vai embora com Rose. Ingrid termina com
Murilo e Paula a consola. Tucão liberta Guilherme e
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Flávia e ameaça Roni. Rose desiste de ir para Paris para
ficar com Neném.
Capítulo 149 - Sexta-feira
Três meses se passam. Neném e Rose arrumam os móveis de seu apartamento. Os funcionários da clínica exigem a saída de Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e Paula fazem a campanha da Terrare. Odete sugere que Flávia
surpreenda Paula com a visita de Juca. Rose faz um teste
numa redação de TV. Tina exige que Neném retire Soraia
do time da escola. Paula se assusta com a chegada de
Flávia, Juca e Odete a sua casa.
Capítulo 150 - Sábado
Ingrid reconhece a roupa de Paula em Odete. Flávia estranha que Paula saiba o nome de seu pai. Tina é hostil com Neném. Flávia estranha a relação entre Paula e
Odete. Tina confronta Neném. Juca reconhece Paula.
Rose passa no teste da redação de TV. Tina chega para
o jogo e questiona Neném sobre a escolha da jogadora.
Juca pergunta se Paula é Eliete. Guilherme sente-se mal
enquanto dirige ao lado de Flávia.
Capítulo 37 - Segunda-feira
Trindade chega à fazenda
de José Leôncio. Juma pede
para ir embora, e Jove se irrita. Trindade explica para Tadeu e Tibério como salvou
o Velho do Rio. José Leôncio desconfia da história de
Muda. Nayara pensa em se vingar de Jove. Tenório se
explica para José Leôncio e o questiona sobre o futuro de seus negócios. Trindade afirma que a sucuri na canoa é o Velho do Rio.
Capítulo 38 - Terça-feira
José Leôncio fica intrigado com a sucuri navegando na
canoa. Tenório avisa a Guta que se tornou sócio de José
Leôncio. José Leôncio suspende as remessas de dinheiro para Jove. Irma se magoa com Jove. Gustavo pede
para Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu alerta
sobre o comportamento de Juma e Jove.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu
que pensa em se casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho com Juma não
dará certo. Levi sente ciúmes de Muda com Tibério. José
Leôncio se decepciona com uma decisão de Tadeu. Filó
alerta Tibério para ficar de olho em Muda. Tibério flagra
Levi assediando Muda.
Capítulo 40 - Quinta-feira
Tibério protege Muda de Levi. Tadeu escuta José
Leôncio dizer que não deveria tê-lo colocado à frente da venda dos bois. Tadeu resolve ir com Tibério para
Aquidauana desfazer a venda dos bois sem avisar a José
Leôncio. Juma fica surpresa ao ver que Muda está falando. Jove deixa José Leôncio estarrecido ao avisar ao pai
que voltou para o Pantanal para ficar com Juma.
Capítulo 41 - Sexta-feira
Jove questiona a história que Muda conta para justificar a recuperação da voz. José Leôncio comenta com
Filó que Tadeu não tem tino para os negócios. Guta se
entristece ao saber que Jove está morando com Juma.
Juma desconfia de Muda. Madeleine dispensa Nayara.
José Leôncio se surpreende com o desempenho de
Tadeu e Tibério. Trindade diz a José Leôncio que viu a
imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio.

Capítulo 42 - Sábado
Trindade diz a José Leôncio que o Velho do Rio poder
ser Joventino. José Leôncio conta para Tibério a história
que viveu com Generosa. Juma avisa a Jove que ele está
livre para ir embora. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro deveria agradecer por ter dois filhos que não brigam por herança. O Velho do Rio chama Jove de neto.
Jove deixa Juma, José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a
mudanças em função da edição das novelas e podem não ser enviados pela emissora.

