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Novelas

Capítulo 115 - Segunda-feira
Isadora não acredita nas acusa-
ções de Rafael contra Joaquim. 
Eugênio fica desnorteado ao ver 

Dirce. Fátima e Benê contam a história da adoção de Olívia. 
Francisco sugere que Leopoldo se interne em uma clínica. 
Dirce afirma a Eugênio que Úrsula é uma vigarista. Tenório 
repreende Benê por não contar toda a verdade para Olívia. 
Davi avista Joaquim com uma mulher.

Capítulo 116 - Terça-feira
Davi se irrita com Iolanda. Heloísa sente um mal-estar. Davi 
conta para Isadora que Joaquim está financiando um es-
petáculo de Iolanda. Davi se aproxima de Sueli, a mulher 
que saiu com Joaquim. Francisco arma contra Leopoldo, e 
Mariana ouve. Sueli pede uma alta quantia para aceitar o 
plano de Davi.

Capítulo 117 - Quarta-feira
Davi decide dar a joia que comprou para Iolanda como pa-
gamento a Sueli. Eugênio anuncia que fará uma viagem 
e Úrsula fica com medo. Sueli garante a Rafael que con-
tará para Isadora de seu relacionamento com Joaquim. 
Giovanna gosta quando Cipriano afirma que não ama mais 
Emília. Lorenzo declara seu amor por Letícia. Sueli alerta 
Joaquim para os planos de Rafael contra ele.

Capítulo 118 - Quinta-feira
Leopoldo despista Francisco e consegue fugir com a ajuda 
de amigos. Letícia confessa a Lorenzo que está confusa com 
seus sentimentos e pede um tempo. Cipriano arma um es-
cândalo no cassino e retira Emília do local. Matias questiona 
a ausência de Violeta, que viajou com Eugênio. Heloísa sen-
te enjoos. Olívia revela a Leônidas que foi adotada. Sueli e 
Joaquim armam contra Rafael na presença de Isadora.

Capítulo 119 - Sexta-feira
Davi acusa Joaquim de ter um caso com Sueli e Isadora fica 
confusa. Eugênio expulsa Úrsula de casa. Matias tenta des-
truir o sapatinho da filha de Heloísa e Leônidas a ajuda. 
Bento consegue ficar de pé e Silvana se emociona. Letícia 
aceita namorar Lorenzo. Iolanda não se abala com a vin-
gança armada por Isadora. Úrsula afirma a Eugênio que 
está grávida. Leônidas revela a Fátima que Heloísa é a mãe 
biológica de Olívia. Joaquim beija Iolanda.

Capítulo 120 - Sábado
Joaquim propõe que ele e Iolanda sejam amantes e alia-
dos. Leônidas afirma que, caso Fátima não revele a verdade 
sobre Olívia para Heloísa, ele mesmo o fará. Heloísa acre-
dita que está grávida. Joaquim presenteia Iolanda e seduz 
a atriz. Constantino informa a Arminda que Julinha admi-
nistrará a rádio. Heloísa confirma sua gravidez em consul-
ta com Dr. Ambrósio. Abel machuca Lucinha/Lúcio durante 
os treinos de futebol. O verdadeiro Rafael Antunes começa 
a despertar do coma.

Capítulo 19 - Segunda-feira
Anita deixa o bar, e Samuel a 
segue. Andréa Pratini se insi-
nua para Moa. Anita consegue 

se esconder de Samuel. Danilo convida Bob para trabalhar 
para ele. Moa se incomoda com a brincadeira de Rico sobre 
os ciúmes de Pat. Moa, Rico e Pat convidam Ítalo para en-
trar na sociedade da Coragem.com. O investigador Paulo 
procura Samuel. Ítalo é chamado para uma reunião na SG. 
Anita queima o cartão de visitas de Clarice que encontra 
guardado com outros objetos.
 
Capítulo 20 - Terça-feira
Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo 
se interessa pelas informações que consegue com Samuel. 
Martha chama Ítalo para voltar a trabalhar na empre-
sa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat enciuma-
da. Duarte pensa em contar para Jéssica sobre sua conver-
sa com Danilo. Ísis sofre um acidente, e Renan cancela sua 
apresentação com Lou. Pat se oferece para ajudar Lou. Moa 
vê uma foto de Andréa com Clarice na casa da atriz.

Capítulo 21 - Quarta-feira
Andréa tenta despistar o interesse de Moa em suas fotos. 
Ítalo explica a Rico por que não quer voltar a trabalhar na 
siderúrgica. Lou conta para Olivia que ela e Pat criaram 
uma coreografia para a apresentação que farão juntas na 
dança vertical. Andréa  se consulta com uma cartomante e 
acredita que Moa é o homem de suas previsões. Regina se 

encontra com o primo, Ângelo. O pescador comenta que 
Samuel viu Anita na rua achando que era Clarice e está em 
estado de choque.

Capítulo 22 - Quinta-feira
Anita apaga diversas fotos de Clarice com Samuel. Regina 
manda Ângelo sumir com Samuel do Rio. Renan muda a 
ordem das apresentações, e Lou fica insegura. Ângelo avi-
sa a Regina que sua mãe, Dagmar, não está bem de saúde 
Jarbas avisa a Ítalo que Paulo e Marcela estão empenha-
dos no caso de Clarice. Moa comunica a Pat que Andréa pe-
diu ao diretor uma dublê para substituí-la. Samuel encon-
tra Regina falando com Ângelo.

Capítulo 23 - Sexta-feira
Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o 
trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao ce-
mitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do 
pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para ficar 
com a presidência da SG. Andréa se irrita com Moa por cau-
sa de Pat e o manda embora de sua casa. Ítalo tenta deci-
frar a origem da chave. Dalva, a dona do brechó, questiona 
Anita sobre a origem das roupas chiques que a massotera-
peuta deixa no estabelecimento.

Capítulo 24 - Sábado
Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de fazer o 
trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do co-
légio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a chave que en-
controu no túmulo do pai de Clarice. Ítalo mostra a chave e a 
foto de Clarice com o grupo de mulheres para Martha. Samuel 
aparece para falar com Anita e a beija. Moa e Andréa se bei-
jam, e Pat fica mexida ao ver os dois. Samuel chama Anita de 
Clarice. Anita se lembra de quando conheceu Clarice.

Capítulo 73 - Segunda-feira
José Lucas critica Jove para 
Juma, e o Velho do Rio o re-
prova. Renato cogita para os ir-

mãos que Tenório possa ter vergonha dos filhos por serem 
pretos. Maria Bruaca procura Alcides, que nega para Guta 
que esteja tendo um caso com a patroa. Juma não gosta 
das insinuações de Irma a respeito de José Lucas. Guta pen-
sa em mandar Alcides embora. Marcelo escuta Tenório fa-
lando sobre Guta com Zuleica.

Capítulo 74 - Terça-feira
Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento de Jove. 
Tibério beija Muda. Jove critica o relatório feito por Davi e 
Matilde, que não considera a sustentabilidade como refe-
rência. lcides pede emprego a Tadeu na fazenda de José 
Leôncio. Guta dá conselhos para Maria Bruaca. Filó não vê 
com bons olhos a reconciliação de Tadeu e Guta. José Lucas 
fala para Juma que Jove é fraco. Trindade tenta seduzir Irma.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Irma não acredita no pacto que Trindade afirma ter feito. 
Maria Bruaca pede a Zefa que não conte nada a Tenório so-
bre ela e Alcides. Maria Bruaca pede para Alcides esquecê-la, 
e o peão ameaça contar tudo para Tenório. Filó sente ciúmes 
do elogio que José Leôncio faz a Jove. Juma sente que Jove 
voltou diferente da viagem que fez com o pai. José Leôncio 
não gosta de saber que Tadeu voltou a namorar Guta. Juma 
atira nos pés de Jove e o manda deixar a tapera.
 
Capítulo 76 - Quinta-feira
Juma avisa a Jove que não vai mais se casar com ele. Tibério 
fica apreensivo com o interesse de José Lucas por Juma. 
José Leôncio apoia a decisão de Jove de não procurar por 
Juma. José Lucas diz a Trindade que Juma será dele. Irma 
comenta com Mariana sobre as mudanças de Jove. Alcides 
diz a Tadeu que ele não deveria brigar com José Leôncio 
por causa da Guta. Tenório pergunta a Tadeu como eles re-
solverão a situação.
 
Capítulo 77 - Sexta-feira
Tadeu elogia as cabeças de gado de Tenório, sem saber 
que o pai de Guta roubou os animais da fazenda de José 
Leôncio. Irma e Gustavo conversam sobre a situação de 
Mariana. Juma recusa a visita de José Lucas a sua tapera. 
Zefa afirma a Tadeu que Guta não o ama e que o interesse 
de Tenório é pelos bois de José Leôncio. Tenório diz a Maria 
Bruaca que o casamento de Guta não dará certo.

Capítulo 78 - Sábado
Mariana insiste em dizer que não vai para o Pantanal. José 
Lucas comenta com José Leôncio que ele foi muito duro 
com Tadeu. Tenório instiga Tadeu a brigar com José Leôncio 
e exigir do pai sua parte da herança em bois, prometendo 
ao peão parte das terras de sua fazenda. José Lucas diz a 
Tibério que irá tirar Juma da cabeça. Alcides acusa Tenório 
de querer se aproveitar de Tadeu para ganhar dinheiro. Guta 
ameaça deixar Tadeu se o peão romper com José Leôncio.

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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Proteja-se de golpes 
virtuais e saiba o que fazer 
ao ter seus dados roubados

Você já ouviu fa-
lar de phishing? É 
uma ameaça vir tual 
que visa roubar da-
dos pessoais (senhas, 
dados financeiros, 
bancários, nú mero 
de cartão de crédi-
to) de forma ilíci-
ta. Segundo  Serasa, 
essa forma de fraude 
tem crescido ultima-
mente, por meio de 
SMS, e-mail, ligações 
telefônicas, aplicati-
vos como WhatsApp, 
Telegram, Face book, 
Instagram e sites 
projetados especifi-
camente para roubar 
dados pessoais.

O autor do phishing se passa por 
uma pessoa ou empresa confiável 
enviando mensagens enganosas. Ao 
clicar no link da mensagem, a pes-
soa pode ter seus dados roubados. 
Em outros casos, o fraudador envia 
boletos falsos ou até mesmo solicita 
pagamentos via Pix para receber de 
imediato.

Por enquanto ainda não há ma-
neiras de impedir que tentativas 
de phishing cheguem a você, mas é 
possível identificá-las e, assim, não 
ser prejudicado por elas. Confira es-
tas orientações do Serasa que vão 
ajudar você nessa identificação:

1) É muito importante verificar os 
sites que você acessa. Confira se o 
endereço do site (URL) está correta-
mente escrito (às vezes apenas uma 
letra é trocada para enganar) e se 
aparece a certificação de segurança 
no lado superior esquerdo da barra 
de navegação (aquele cadeado que 
fica no cantinho da tela).

2) Desconfie de e-mails que pedem 
atualização, validação ou confirma-
ção de seus dados.

3) Mantenha um antivírus atualiza-
do em seu dispositivo.

4) Não abra anexos nem clique em 
links de e-mails suspeitos ou de pos-
tagens de redes sociais, tais como 
Facebook, Instagram e WhatsApp.

5) Bloqueie qualquer perfil suspeito 
nas redes sociais.

6) Utilize a versão mais atua lizada 
de seu navegador.

7) Tome cuidado ao informar seus 
dados pessoais para terceiros por 
redes sociais, e-mail ou telefone. 
Na dúvida não leve adiante uma 
conversa por telefone ou redes 
sociais.

Foi vítima de phishing? Então, 
junte todas as informações neces-
sárias e procure a Delegacia de 
Polícia mais próxima ou registre um 
Boletim de Ocorrência Eletrônico 
pelo site da Delegacia Eletrônica 
de seu estado. Não deixe de fazer o 
B.O. ele é importante para que você 
não seja prejudicado, e para que 
esse tipo de crime seja combatido.
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Proteger seus dados é a melhor forma
 para não cair em golpes virtuais


