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Novelas
Capítulo 121 - Segunda-feira
Isadora beija Joaquim para irritar
Rafael. Heloísa mente sobre a gravidez para Leônidas e Matias ouve a
conversa. Davi discute com Iolanda. Úrsula vai até a casa de
Neide. Isadora pede para Joaquim marcar a data do casamento. Davi afirma a Iara que provará que Joaquim está roubando
a tecelagem. O verdadeiro Rafael Antunes desperta do coma.
Capítulo 122 - Terça-feira
Davi decide procurar a proprietária da empresa de manutenção dos teares. Úrsula acredita que Neide tem um caso com
Ambrósio. Úrsula confirma suas suspeitas sobre Ambrósio. Abel
sabota a tecelagem e Tenório se acidenta. Davi descobre quem
é a dona da falsa empresa que Joaquim contratou. Elias examina o verdadeiro Rafael Antunes e o questiona sobre seu nome.

Capítulo 123 - Quarta-feira
Heloísa revela a Violeta que está grávida. Davi confirma suas
suspeitas sobre Joaquim. Inácio visita Tenório e Fátima fica incomodada. Leônidas ouve parte de uma conversa de Heloísa
com Violeta e decide deixar a fazenda. Úrsula chantageia
Ambrósio. Davi encontra as provas contra Joaquim. Iara impede Isadora de entrar na sala de Joaquim.
Capítulo 124 - Quinta-feira
Davi despista Isadora. Ambrósio confirma a gravidez de Úrsula
para Eugênio. Úrsula esconde o documento falso de Fátima na
casa de Eugênio. Leônidas avisa Violeta que vai embora da fazenda. Fátima revela a verdade sobre Olívia a Heloísa. Davi dá
um ultimato em Joaquim.

Capítulo 125 - Sexta-feira
Leônidas tranca Matias no quarto e se despede de Violeta.
Fátima conta a história de Olívia para Heloísa. Emília se anima ao
saber do concurso da rádio. Úrsula manda Joaquim cumprir as
exigências de Rafael. Julinha perde no jogo novamente. Olívia
e Heloísa se encontram. Joaquim termina seu noivado com
Isadora. O verdadeiro Rafael Antunes recupera sua memória.
Capítulo 126 - Sábado
Isadora fica sem entender as atitudes de Joaquim. Margô decide se inscrever no concurso da rádio. Eugênio e Úrsula se casam. Lucinha observa, triste, o time de futebol treinando. Bento
consegue dar mais passos com a ajuda de Silvana. Lorenzo e
Letícia namoram. Rafael Antunes chega à tecelagem e é recebido por Joaquim.
Capítulo 25 - Segunda-feira
Samuel fala para Ângelo que viu
Clarice na rua e o pescador vai
ao encontro do irmão. Pat vai pra
casa triste e é consolada por Nadir após ser dispensada como
dublê por Andréa . Moa recebe a intimação para a audiência e
fica preocupado. Samuel segue Anita na rua e acaba atropelado por Teca, que dirigia o carro com Gustavo no banco do carona. Anita observa a cena de longe.
Capítulo 26 - Terça-feira
Gustavo e Teca prestam socorro a Samuel. Ângelo se desespera
ao saber que Samuel foi atropelado. Marcela encontra algumas
falhas no caso de Clarice. Anita lembra de um de seus encontros
com Clarice. Samuel tem uma parada cardíaca. Duarte aceita trabalhar para Danilo. Moa tira satisfações com Pat sobre ela ter desistido da campanha publicitária. Leonardo fica surpreso quando
Ângelo chega à casa de Regina e a culpa pela morte de Samuel.
Capítulo 27 - Quarta-feira
Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige uma
explicação. Moa comunica a Pat sobre a morte de Samuel.
Regina e Leonardo concordam em não contar para Danilo sobre Ângelo. Rebeca e Moa discutem sobre a audiência de guarda de Chiquinho. Leonardo mente para Martha sobre seu paradeiro. Pat lembra Moa de questionar Andréa sobre a foto com
Clarice. Moa se surpreende ao ver Andréa vestida com o terninho laranja.
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Capítulo 84 - Sábado
Juma conta a Jove que o Velho do Rio orientou que ela ficasse
na tapera, mas que tivesse um filho. Tadeu zomba de Zaquieu.
Mariana revela a José Leôncio que tem receio de que Jove escolha Juma e abra mão dos negócios da família. José Leôncio
é claro com Mariana, afirmando que, se Jove desistir de cuidar
dos negócios, um dos outros dois filhos assumirá seu lugar.
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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Capítulo 80 - Terça-feira
José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz a José Lucas que ainda
não é mulher de Jove. Jove cancela a compra de sal grosso que
José Leôncio fez. Zefa pede a Maria Bruaca para assistir à moda
de viola na fazenda de José Leôncio, em troca de não contar a

Capítulo 83 - Sexta-feira
O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida.
Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcides saibam mais de Tenório do que eles.
Mariana pergunta a Jove se ele acha possível Madeleine estar
viva. Zuleica está preocupada com Marcelo. Mariana conversa
com José Leôncio sobre a relação de Jove com Juma.
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Capítulo 79 - Segunda-feira
Guta termina o relacionamento
com Tadeu. Tadeu pede perdão a
José Leôncio. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que atearam fogo à mata.
Trindade afirma que quem ganhar a sela de prata irá mandar
na fazenda. Filó convence Tadeu de que ele é filho de José
Leôncio. O Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.

Capítulo 82 - Quinta-feira
Alcides estranha a intimidade entre Guta e Marcelo. José
Leôncio e Filó recebem Mariana,
Irma e Zaquieu. Mariana critica a
queimada que avistou do avião.
Juma não abre mão de morar na
tapera, mesmo com o risco de
perder Jove. O Velho do Rio, em
forma de sucuri, foge do Centro de Reabilitação de Animais. Guta
e Marcelo conversam sobre a situação de suas famílias e o fato de
serem irmãos. O Velho do Rio procura Juma pedindo socorro.
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Capítulo 30 - Sábado
Pat e Moa decidem se afastar e não tocam no assunto. Jonathan
comenta com Ítalo que Clarice não confiava em Leonardo.
Martha fica aliviada quando Ítalo chega a SG com Jonathan. Pat
lembra do beijo em Moa e pede para conversar com Alfredo.
Leonardo revela a Ítalo que Jonathan foi casado com Clarice.

Capítulo 81 - Quarta-feira
Guta fica feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda.
Maria Bruaca não gosta da presença de Marcelo em sua casa.
José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu sente da proximidade
do pai com Jove. Filó nota que José Leôncio ainda guarda rancor
de Mariana. Trindade e Tibério entram em um embate por causa de Irma.

Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-boné; 3-garganta do homem à esquerda; 4-mão do
homem à esquerda; 5-espuma no mar; 6-cabelo do homem à direita; 7-braço do homem à direita.
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Capítulo 29 - Sexta-feira
Martha pede para Vini descobrir onde Jonathan está hospedado
e o paradeiro do cientista na cidade praiana. Danilo manda Bob
embora do jantar ao saber que Pat pode reconhecê-lo. Regina
nota vários documentos sobre o caso de Clarice na mesa de Paulo.
Regina depõe na delegacia. Pat leva o contrato para Moa assinar
e se desespera ao saber do acidente de Chiquinho. Ítalo convence
Jonathan a voltar com ele para o Rio. Pat e Moa se beijam.

Tenório que Alcides dormiu com a patroa. Marcelo pede desculpas ao pai. José Leôncio repreende Jove. Guta decide deixar o
Pantanal, e se surpreende ao ver Marcelo chegar com Tenório.
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Capítulo 28 - Quinta-feira
Moa vê Andréa dar carona
para uma mulher vestida
com a mesma roupa que ela
e fotografa as duas. Paulo
e Marcela confirmam que
Teca não teve culpa no atropelamento de Samuel. Bob
chega para o jantar na casa
de Teca e se desespera ao
avistar Pat no local. Durante
uma videochamada com Vini, Martha se surpreende ao notar que
Jonathan está numa mesa próxima a de seu namorado.

