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Novelas

Capítulo 103 - Segunda-feira
Matias confunde Isadora com 
Elisa e afirma que irá atirar con-
tra Rafael. Leônidas tenta acalmar 

Matias. Violeta se preocupa com os comentários sobre 
Isadora após sua noite de amor com Rafael. Matias aceita 
que pode estar confundindo Rafael com Davi, e se afas-
ta do rapaz. Plínio se aproxima de Leopoldo. Joaquim exi-
ge sociedade nos golpes de Emília e Enrico. Matias ame-
aça Leônidas.
 
Capítulo 104 - Terça-feira
Leônidas consegue acalmar Matias. Violeta, Heloísa, 
Isadora e Davi combinam o casamento dos dois. Todos 
acreditam que Josiel roubou o dinheiro do time de fu-
tebol, e Abel comemora. Emília revela a Joaquim que 
Isadora dormiu com Rafael antes do casamento. Joaquim 
agride Rafael e garante a Úrsula que terá Isadora de volta.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Isadora pede que Joaquim não a procure mais. Eugênio 
demite Josiel. Úrsula sabota o sorteio das casas da vila e 
premia Abel. Joaquim descobre o paradeiro de Iolanda. 
Iolanda faz um acordo com Célia e seu marido.Plínio 
descobre que o namoro de Leopoldo e Arminda é falso. 
Julinha desconfia de Enrico no cassino. Iolanda é rouba-
da e acusa Joaquim.
 
Capítulo 106 - Quinta-feira
Joaquim afirma que não roubou Iolanda e a atriz deduz 
que foi Célia. Leopoldo e Plínio se entendem. Leônidas 
constata que Matias sabe o paradeiro da filha que teve 
com Heloísa. Leônidas sugere visitar um orfanato com 
Heloísa, em busca de Clarinha. Heloísa vê um cartaz de 
“procura-se” com a foto de Davi e confronta o rapaz.
 
Capítulo 107 - Sexta-feira
Davi revela sua história a Heloísa, que apoia o ilusionista. 

Enrico arma para Julinha, que acaba de-
mitida do cassino. Leônidas suspeita que 
Olívia possa ser a filha de Heloísa. Letícia 
se entristece ao perceber que perdeu 
sua vaga por privilégios de outra pes-
soa. Margô fica chocada com o precon-
ceito de Francisco contra Plínio. Todos se 
preparam para o casamento de Isadora 
e Rafael, quando Iolanda interrompe a 
cerimônia.
 
Capítulo 108 - Sábado
Iolanda revela que dormiu com Rafael, 
e Isadora se revolta. Violeta anuncia que 
não haverá mais casamento. Heloísa e 
Violeta tentam convencer Isadora a per-
doar Rafael. Francisco afirma que não gosta da amiza-
de entre Leopoldo e Plínio. Augusta e Abílio se casam. 
Violeta conversa com Rafael. Joaquim observa Isadora. 
Leônidas questiona Matias sobre Olívia. Isadora desmaia 
e cai dentro do lago.

Capítulo 07 - Segunda-feira
O investigador Paulo procura 
uma pista sobre o homem que 
estava com Clarice no vídeo. 

Moa finge um desmaio ao terminar a cena do comercial, e 
Pat se preocupa. Jarbas avisa a Ítalo que tem informações 
sobre o caso de Clarice. Lou reclama da atitude de Batata, 
assistente de Armandinho na Êxito Dublês. Alfredo pas-
sa mal, e Moa o leva para o hospital. Pat vai com Lou até 
a Companhia de Dança Vertical, e Olívia fica impactada 
com a presença da dublê.
 
Capítulo 08 - Terça-feira
Olívia pergunta se Lou contou para Pat que ela é sua irmã. 
Pat se desespera ao saber que Alfredo está no hospital. 
Samuel se emociona quando Paulo mostra a foto dele 
com Clarice. Pat procura por notícias do marido. Alfredo 
acorda, e Pat se emociona. Ítalo vai atrás de Samuel. Moa 
fica abalado ao ver Danilo brincar com Chiquinho na casa 
de Rebeca. Pat vai para a casa de Moa, e Ítalo aparece 
para falar sobre Samuel.
 
Capítulo 09 - Quarta-feira
Ítalo avisa a Pat e Moa que deixou uma pessoa vigiando 
Samuel. Leonardo desconversa quando Martha o ques-
tiona sobre a pasta perdida com a pesquisa de Clarice. 
Pat se preocupa com a falta de diagnóstico sobre a do-
ença de Alfredo. Danilo não acredita que Rebeca quei-
ra realmente ficar com Chiquinho. Pat e Moa desconfiam 
do interesse de Regina. Ítalo decide tatuar a fórmula de 
Clarice no corpo.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Regina tenta enganar Moa e Pat, que percebem as inten-
ções da assistente de Clarice. Leonardo visita as instala-
ções da siderúrgica. Samuel recebe uma intimação para 
depor e fica preocupado. Chiquinho reclama de sauda-
des de Rebeca. Samuel é cercado por jornalistas na porta 
da delegacia. Lou vai à casa de Pat, e Joca tenta disfarçar a 
tensão ao vê-la. Samuel inicia seu depoimento.
 
Capítulo 11 - Sexta-feira
Samuel entrega ao delegado uma carta supostamente es-
crita por Clarice. Ítalo aparece na delegacia e Jarbas fica ten-
so. Lou ignora o pai, Joca. Danilo e Regina conversam sobre 
Samuel. Jéssica se assusta ao ver Anita na Cia de Dança e 
pensa ter visto um fantasma. Moa localiza Jonathan. Ítalo 
questiona Paulo sobre a carta entregue por Samuel.
 
Capítulo 12 - Sábado
Ítalo garante a Paulo que Clarice foi assassinada. Olívia 
acerta com Anita para ela começar a trabalhar na Cia 
de Dança, e Lucas comemora. Rico propõe uma socie-
dade com Pat e Moa para abrirem a agência de dublês, 
Coragem.com. Jarbas avisa a Ítalo que saiu o laudo da 
carta que Samuel deixou com o delegado. Anita tenta es-
conde uma tatuagem no tornozelo igual a de Clarice.

Capítulo 61 - Segunda-feira
Jove afirma a Juma que não 
deixará a fazenda. Juma deci-
de ajudar José Lucas a encon-

trar um marruá. Tibério promete a Muda que não vai atrás 
de Levi. Tenório fica surpreso ao saber a identidade das 
famílias de Muda e de Juma. Juma ameaça atirar em José 
Lucas se ele balear o marruá.

Capítulo 62 - Terça-feira
José Lucas leva Juma para a tapera, depois que a jovem ati-
ra para salvar o marruá da mira do peão. Levi desconfia do 

interesse repentino de Alcides por gado. José Lucas chama 
José Leôncio de pai, e ambos se emocionam. Zefa flagra 
Maria Bruaca e Levi juntos. Alcides combina com Tenório os 
próximos passos para o roubo do gado e a morte de Levi.

Capítulo 63 - Quarta-feira
José Leôncio anuncia aos peões que José Lucas é seu fi-
lho. Muda comenta com Juma que entende o ciúme que 
Jove tem de José Lucas. José Leôncio surpreende Jove 
com uma festa de viola em comemoração ao aniversário 
do filho. José Leôncio decide que a sela de prata do pai 
deverá ser disputada por seus três filhos.

Capítulo 64 - Quinta-feira
Jove fica encantado com o drone que ganhou de aniver-
sário da avó. Irma sente o descaso de Jove com a dispu-
ta proposta pelo pai. Davi diz a José Leôncio que ele de-
veria entregar o comando da fazenda do Pantanal para a 
empresa. Tadeu deixa claro para Tenório que ele é quem 
manda em sua vida.

Capítulo 65 - Sexta-feira
Tadeu fica surpreso quando Tenório lhe diz que gosta-
ria que o rapaz assumisse sua fazenda. José Leôncio afir-
ma que o primeiro filho que mostrar competência assu-
mirá a fazenda do Pantanal. Filó e Irma se desentendem. 
Levi mente para Juma, conta que Tenório matou Alcides e 
pede abrigo. Juma ameaça Levi. Alcides volta subitamente 
à vida. Levi se nega a ir embora da tapera e enfrenta Juma.
 
Capítulo 66 - Sábado
Levi tenta atirar em Juma, mas a moça o desarma, obri-
gando-o a deixar a tapera. José Lucas diz a Jove que ele 
deveria ir atrás de Juma. Tenório conta a sua segunda fa-
mília que Maria Bruaca descobriu sobre eles. Zuleica diz 
a Tenório que tem pena de Maria Bruaca. Jove vai buscar 
Juma e fica sabendo que Levi esteve na tapera.

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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