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Novelas
Capítulo 85 - Segunda-feira
Isadora fala de Joaquim e Rafael
para Nelsinho. Constantino pede
a ajuda de Margô. Nelsinho convida Isadora para participar de uma gincana beneficente. Davi tenta se reaproximar de Isadora. Eugênio e
Violeta se preocupam com o surto de malária. Heloísa
ajuda Olívia com Fátima. Augusta cuida de Abílio.
Nelsinho garante a Tavito que seduzirá Isadora. Joaquim
e Davi se unem contra Nelsinho.
Capítulo 86 - Terça-feira
Arminda anuncia a gincana na rádio. Leopoldo inicia
seu treinamento com Inácio. Joaquim pensa em sabotar a gincana, e Davi o contraria. Nelsinho descobre
que Joaquim o prejudicou na gincana. Olívia se desespera ao ver Tenório doente. Davi repreende Iolanda por
forçar uma vida de casal com ele. Arminda questiona
Isadora sobre seus sentimentos por Nelsinho. Nelsinho
e sua turma encurralam Joaquim.

Capítulo 90 - Sábado
Davi se arrepende de ter se envolvido com Iolanda.
Isadora não deixa Nelsinho se aproximar dela. Eugênio
decide ficar com Úrsula. Isadora volta para a casa de
Arminda. Francisco e Margô se beijam. Isadora quebra
a vidraça de uma sorveteria na companhia da turma de
Nelsinho. Abílio pede Augusta em casamento. Úrsula
conta a Violeta que está com Eugênio. Delegado prende Isadora e a turma de Nelsinho.
Capítulo 151 - Segunda-feira
Guilherme freia o carro e evita uma
batida. Neném escolhe Tina para jogar. Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete. Gabriel
avisa que a banda de Murilo foi chamada para um programa de TV e tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. O time de
Tina e Soraia ganha o campeonato. Rose estreia na TV.
Cora se irrita ao ver Roni com Tina. Paula se emociona
com o vídeo de Flávia. Guilherme desmaia em casa.
Capítulo 152 - Terça-feira
Paula pensa em como contar a verdade para Flávia. Juca
exige que Odete devolva todos os itens que pegou de
Paula. Um vídeo de Neném jogando bola com crianças
no Flamengo se torna um sucesso na internet. Paula
vai atrás de Neném. Rose procura Guilherme. Juca tenta falar com Flávia sobre Eliete. Rose flagra Paula com
Neném. Guilherme decide fazer um vídeo para a filha.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Davi salva Joaquim. Heloísa consola Olívia. Fátima disfarça quando Olívia a questiona sobre os segredos
que esconde. Violeta afirma que vai separar Isadora
de Nelsinho. Úrsula e Margô invadem a casa de
Constantino. Arminda não reconhece Inácio e se encanta com seu novo visual. Joaquim fala para Matias sobre
Isadora e o Juiz vai atrás da filha no Bar de Giovanna.
Capítulo 88 - Quinta-feira
Matias prende Isadora no quarto. Leopoldo tem uma
ideia para Inácio conquistar Arminda. Enrico e Emília
dão um golpe no cassino. Violeta tenta impedir Matias
de manter Isadora presa. Tenório beija Olívia enquanto
está sonolento. Davi ajuda Isadora, que decide fugir da
fazenda.
Capítulo 89 - Sexta-feira
Tenório se desculpa com Olívia. Mariana conta para
Julinha que viu Arminda na moto de um desconhecido. Isadora beija Nelsinho na frente de Joaquim e Davi.
Violeta incentiva Eugênio a se aproximar de Úrsula.
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Lorenzo revela a Giovanna que Bento está vivo. Eugênio
dorme com Úrsula. Iolanda seduz Davi. Tenório decide
voltar para o seminário.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Durante conversa com Madeleine, Irma acaba confessando à irmã que dormiu com José Leôncio. Madeleine
acusa Irma de traidora. José Leôncio, mais uma vez, desconfia do caráter de Tenório. Filó e José Leôncio ficam
surpresos ao se depararem com Irma. Maria Bruaca escuta a conversa de Tenório e Guta e descobre que o marido tem outra família. Irma tenta seduzir José Leôncio.
Tenório questiona Maria Bruaca, ao flagrá-la chorando.
para Joana. Neném elogia Paula durante sua entrevista
e Rose se chateia. Roni fala com os homens que atacaram Tina. Flávia descobre os vídeos que Guilherme fez
para a filha e se desespera. Neném ajuda Paula.
Capítulo 156 - Sábado
Neném tenta confortar Paula. Guilherme conta sobre
sua desconfiança para Flávia. Paula decide aceitar ser
amiga de Neném. Roni expulsa Cora da Pulp Fiction.
Tina e Tigrão se beijam. Carmem e Paula bebem juntas no bar de Gabriel. Flávia conversa com Ingrid. Edson
tenta voltar para a casa de Nedda. Joana tenta convencer Guilherme a fazer um exame para confirmar sua suspeita. Cora se une a Tucão. Flávia, Neném e Paula procuram Guilherme.

Capítulo 153 - Quarta-feira
Rose discute com Paula, que vai embora furiosa. Flávia
se recusa a falar sobre Eliete. Tuninha e Nilton sentem
medo de Paula. Cora fica tensa ao saber que Roni encontrou os homens que atacaram Tina. Paula afirma que
vencerá Carmem. Murilo, Pink, Blue, Goldie, Leco e Neco
se apresentam em um programa de TV. Guilherme afirma para Neném que será o escolhido pela Morte.

Capítulo 43 - Segunda-feira
Juma fica orgulhosa de Jove.
Guta se oferece para ensinar a mãe a se maquiar.
Maria Bruaca conta para Guta que Tenório a chamou
de Zuleica na cama. Muda se emociona com a demonstração de amor de Tibério e confessa ao peão que seu
nome verdadeiro é Rute. Tadeu diz a Jove que ele não
merece o pai que tem. José Lucas exibe um sorriso parecido com o de Joventino.

Capítulo 154 - Quinta-feira
Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se lamenta para
Marcelo. Juca convida Flávia para jantar em sua casa.
Neném assina contrato com o Flamengo. Guilherme se
sente mal e tenta disfarçar na frente de Flávia. Paula desiste de ir ao jantar na casa de Juca. Osvaldo e Nedda
se reconciliam. Bibi passa mal e todos se preocupam.
Daniel encontra Guilherme desmaiado. Flávia descobre
a verdade e confronta Paula.

Capítulo 44 - Terça-feira
José Lucas oferece carona para uma moça, mas acaba
sendo assaltado por ela e dois comparsas. Filó fica devastada ao ser informada por Ari que Quim morreu. José
Leôncio ordena seus funcionários a fazerem uma roda
de viola para homenagear Quim e Tião. Tibério alerta Muda sobre Levi. Um caminhoneiro aconselha José
Lucas a esquecer do roubo, mas o filho de José Leôncio
deixa claro que não irá desistir.

Capítulo 155 - Sexta-feira
Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda e tenta tranquilizar Daniel. Joana avisa a Neném que Bianca pode
ter que ficar internada. Guilherme conta sobre a Morte

Capítulo 45 - Quarta-feira
Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara.
Irma não acredita quando Madeleine diz à irmã que
vai reconquistar José Leôncio. Muda deixa claro para
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Tibério que não gosta do peão da forma como ele gostaria. Muda beija Levi e revela ao peão o seu objetivo de
vingança. Trindade aconselha Tibério a mandar Levi embora. José Lucas ajuda o caminhoneiro que lhe dá carona, rumo ao Paraguai.
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Capítulo 47 - Sexta-feira
Maria Bruaca não revela a Tenório o motivo do seu choro. José Leôncio leva Irma à tapera de Juma para conversar com Jove. Tenório estranha o comportamento de
Maria Bruaca, e Guta comemora. Juma diz a Jove que
tem medo de que ele vá embora. Trindade se encanta
com Irma. Dona Jacutinga incentiva José Lucas a seguir
em frente.

Capítulo 48 - Sábado
Dona Jacutinga entrega um dinheiro a José Lucas, para
ajudá-lo na viagem sem destino. Gustavo e Nayara ficam juntos. Mariana aconselha Madeleine a seguir seu
coração. Jove diz a Juma que vai embora e que a levará com ele. Filó escuta José Leôncio falar mal de Tadeu
para Irma. José Leôncio fica chocado ao saber que
Madeleine está no avião, sobrevoando em tempo ruim,
rumo a sua fazenda.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a
mudanças em função da edição das novelas e podem não ser enviados pela emissora.

