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Novelas

Capítulo 109 - Segunda-feira
Joaquim salva Isadora de se afogar 
no lago e a leva de volta para casa. 
Isadora afirma a Heloísa e Violeta 

que jamais amará novamente após sua decepção com 
Rafael. Iolanda exige que Rafael apresse os papéis do casa-
mento dos dois. Com a ajuda de Abel e Enrico, Joaquim e 
Úrsula sabotam a fábrica mais uma vez. Francisco pressio-
na Leopoldo a noivar com Arminda. Davi anuncia a Isadora 
que se casará com Iolanda.
 
Capítulo 110 - Terça-feira
Isadora reafirma sua decepção com Rafael, que sofre 
sem o perdão da amada. Arminda não aceita noivar com 
Leopoldo. Dr. Elias confirma a Letícia que sua reprovação 
no concurso foi por questões pessoais. Bento começa a re-
tomar a sensibilidade das pernas. Leônidas descobre que 
Olívia foi adotada por Benê e Fátima. Iolanda provoca 
Isadora, que reage.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Augusta e Violeta interrompem a briga de Isadora e Iolanda. 
Julinha e Margô se enfrentam durante a exibição da radiono-
vela, e Leopoldo se desespera. Letícia se defende da injustiça 
com uma carta do jornal. Tenório sofre com dor no ouvido. 
Eugênio beija Violeta. Olívia questiona Fátima e Benê sobre 
sua verdadeira história. Mariana revela, em seu programa de 
fofocas, que Isadora dormiu com Rafael.
 
Capítulo 112 - Quinta-feira
Isadora acredita que Iolanda tenha revelado seu segre-
do em vingança. Fátima e Benê despistam Olívia. Isadora 
confronta Rafael, que pede ajuda a Arminda para investi-
gar como Mariana teve acesso ao segredo dos dois. Isadora 
é humilhada por suas amigas e Emília sente-se culpada. 
Bento descobre que poderá voltar a andar. Letícia é con-
tratada pelo Liceu. Matias declara que Isadora deverá se ca-
sar com Joaquim.
 
Capítulo 113 - Sexta-feira
Isadora se recusa a casar com Joaquim. Letícia abraça 
Lorenzo, que fica desconcertado. Filipa alerta Silvana so-
bre seus sentimentos por Bento. Adélia encomenda um 
vestido com Isadora e Emília conta para Joaquim.  Heloísa 
comenta com Isadora suas desconfianças com Joaquim. 
Rafael e Iolanda se casam. Mariana flagra Plínio e Leopoldo 
muito próximos. Fátima se nega a refazer seu exame de 
sangue com Olívia. Letícia beija Lorenzo. Isadora aceita se 
casar com Joaquim.

Capítulo 114 - Sábado
Isadora afirma que não ama Joaquim, mas aceita se casar 
para limpar sua reputação. Letícia se desculpa por beijar 
Lorenzo. Iolanda pressiona Joaquim para montar sua peça. 
Mariana entrega a Francisco uma carta que Plínio escreveu 
para Leopoldo. Fátima confessa a Olívia que adotou a filha. 
Eugênio reencontra Dirce. Davi diz a Isadora que Joaquim 
não a ama e quer apenas ser o herdeiro da fábrica. 

Capítulo 13 - Segunda-feira
Anita comenta com Rose que 
fez um procedimento para tirar 
sua tatuagem da perna. Paulo 

pede ao delegado para conversar novamente com a famí-
lia de Clarice. Rico conta para Pat que não conseguiu um 
patrocinador para a agência de dublês. Leonardo se deses-
pera com a nova intimação para depor na delegacia. Paulo 
mostra a carta de despedida de Clarice para Martha. Ítalo 
pensa em invadir a SG e pede ajuda para Pat e Moa.

Capítulo 14 - Terça-feira
Ítalo avisa Pat e Moa que Clarice tinha um cofre na SG. Regina 
se preocupa com a ameaça que Danilo faz a Leonardo. 
Jéssica aconselha o amigo a acabar com a farsa. Ítalo mostra 
para Pat e Moa as plantas do prédio da SG. Martha elogia o 
comportamento de Leonardo com Vini. Ítalo, Pat e Moa dão 
início ao plano de invasão ao prédio da SG.

Capítulo 15 - Quarta-feira
Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a 
empresa. Rico procura Martha e apresenta seus planos para 
a empresária. Ítalo tenta abrir o cofre na sala da presidência. 
Gustavo e Teca descobrem que Bob doou a tela que ganhou 
para o leilão beneficente e ficam intrigados. O grupo faze ra-
pel para sair da SG à noite sem serem vistos. Ítalo se irrita ao 
descobrir que Pat e Moa deixaram uma pista da invasão do 
grupo à SG. Danilo descobre a farsa de Bob Wright. Pat mos-
tra a foto que encontrou no cofre de Clarice para Rico.
 
Capítulo 16 - Quinta-feira
Moa decide contar toda a verdade para Rico e explica sobre 
a pasta com a fórmula. Rebeca descobre que Chiquinho 
está na casa de Milton, pai de Moa. Danilo manda investi-
gar a vida de Duarte. Vini incentiva Martha a deixar a pre-
sidência da empresa com Leonardo. Jéssica conhece Anita 

e fica intrigada com a semelhança entre a massoterapeuta 
e Clarice. Rico mostra a foto de Clarice para a mãe e ques-
tiona se Teca tem informações sobre os antigos hábitos de 
Clarice.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Teca se afasta de Rico com a foto em mãos, e Ítalo fica pre-
ocupado. Lou se emociona ao ver fotos da infância de Pat. 
Martha discute com Vini. Teca reconhece uma das mulhe-
res que está na foto com Clarice.É a atriz Andréa Pratini. 
Moa se humilha para Armandinho e consegue um trabalho 
para ele e Pat. Danilo avisa a Leonardo e Regina que Pat e 
Moa estão com a pasta da pesquisa. Os dublês são contra-
tados para uma campanha e descobrem que Andréa Pratini 
é a atriz que está no set de filmagem.
 
Capítulo 18 - Sábado
Pat pensa em como se aproximar de Andréa Pratini. Dalva 
vê o broche em forma de flor igual ao de Clarice nas bijute-
rias de Anita. Lou discute com Joca. Andréa dispensa o tra-
balho de Pat como dublê na gravação do comercial, e Moa 
fica preocupado. Baby mostra as fotos de Duarte como 
faxineiro para Danilo, que delira. O comercial com Andréa 
é um sucesso e Pat fica enciumada. Danilo questiona Bob 
sobre a tela que ele doou para o leilão na frente de Teca e 
Gustavo. Pat sente ciúmes de Andréa com Moa. Anita per-
cebe Samuel olhando para ela e se incomoda.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Muda é forçada a entrar em um 
barco com Levi, que a amea-
ça com uma faca. Filó e Irma 

se preocupam com o sumiço de Muda. Levi ameaça ma-
tar Muda se Juma não lhe devolver sua arma. Juma atira 
no braço de Levi. Tenório descobre Zuleica está sob inves-
tigação da Receita Federal. Alcides revela a Guta seu amor. 
Tadeu desmerece a capacidade de Jove para ganhar a sela 
de prata. Tenório leva um susto quando Marcelo sugere vi-
sitar o Pantanal.
 
Capítulo 68 - Terça-feira
Zuleica e Tenório ficam apavorados diante da curiosidade 
dos filhos em conhecer a fazenda do pai. Irma demonstra 
preocupação com Jove e diz a José Leôncio que ele não 
deveria estimular competição entre os filhos. Mariana re-
clama de Jove e Irma com Zaquieu. Zaquieu tenta conven-
cer Mariana de ir para o Pantanal. Filó não se perdoa por 
ter mentido a José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu.

Capítulo 69 -  Quarta-feira
Tenório finge para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas rou-
pas. Irma diz a José Lucas que gosta do peão. Tadeu sente 
ciúmes de Guta, ao saber que a namorada saiu com Alcides. 
José Leôncio sente orgulho de Jove. Irma se sente embara-
çada quando Filó a incentiva a conquistar José Lucas. José 
Lucas comenta com Trindade que Juma também se sente 
atraída por ele. José Leôncio sente orgulho de Jove ao voar 
no avião pilotado pelo filho.
 
Capítulo 70 - Quinta-feira
José Leôncio incentiva Jove a se casar com Juma. Tadeu diz 
a Filó que se sente menos filho de José Leôncio que os ou-
tros dois irmãos. Guta conta para Tenório sobre o término 
do namoro com Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides. Jove 
leva Juma para a fazenda. Juma diz a José Leôncio que o 
Velho do Rio se parece com José Lucas. Trindade comparti-
lha com José Lucas seu mau pressentimento.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Trindade aconselha José Lucas a não olhar mais para Juma. 
Jove diz ao pai que ainda não se deitou com Juma. Jove via-
ja com José Leôncio para conhecer as fazendas. Irma con-
versa com Juma e diz que ela terá que mudar após o casa-
mento. Antes de viajar, Tenório avisa a Alcides que ele terá 
de fazer um favor para ele.

Capítulo 72 - Sábado
Tenório manda Alcides roubar o gado sem marca das terras 
de José Leôncio. Maria Bruaca diz a Guta que o que Tenório 
fez com ela não tem perdão. Zefa flagra Maria Bruaca no 
quarto de Alcides. Jove conhece Davi e Matilde. José Lucas 
comenta com Juma que precisa encontrar o Velho do Rio.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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RCSP-Norte promove 
exposição de carros antigos 

no Campo de Marte

O Rotary Club de São Paulo 
Norte e a Rellicário promovem nes
te sábado (11) e domingo (12) o 3º 
Encontro e Exposição de Carros An
tigos no Campo de Marte. A entrada 
é gratuita para os visitantes que esti
verem a pé. Para quem deseja expor 
seu veículo antigo será cobrada uma 
taxa de R$ 50,00 e, para aqueles que 
querem comercializar R$ 150,00.

O evento tem caráter beneficen
te em prol da Fundação Rotária, que 

atua em todo mundo em ações de 
aprimoramento da Saúde, Educação, 
Meio Ambiente e combate à pobreza. 

O evento acontece neste sába
do (11) das 10 às 19 horas e no do
mingo (12), das 8 às 16 horas. Para 
a exposição, serão aceitos somen
te veículos com no mínimo 30 anos 
de fabricação, exceto para carros de 
clubes autorizados pela organização. 
A entrada será pela Avenida Santos 
Dumont, 2.241.
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Evento de carros antigos acontece neste fim de semana no Campo de Marte


