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Filipe é rude
com Lígia. Cida se
espanta com a frieza
de Leila. Fafi aconselha Henrique. Rui
beija Leila à força.

Lola chora com
ida de Isabel. Médico alerta Shirley sobre estado de Afonso.
Emília pede perdão a
Adelaide.

SEGUNDA
Rui ameaça Tadeu e exige
que o rapaz conte o paradeiro de Rita. Thiago descobre
que Jaqueline está presa no
bar de Rui. Filipe confronta
Tadeu, que jura não saber
onde está Rita. Daniel e Milena ajudam Thiago a resgatar
Jaqueline.

SEGUNDA
Zulmira exige que Felício se
afaste de Isabel. Alfredo pede
demissão a Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir
fotos de Hamilton.

TERÇA
Filipe e Beto vão atrás de
Rita. Max ajuda Guga na
confecção das camisetas
de Rita. Regina afirma que
não reatará com Max. Peixoto diz a Raíssa que Filipe e
Beto podem estar correndo
perigo.
QUARTA
Todos comemoram o sucesso
da manifestação por Rita.
Leila se queixa de ter sido
hostilizada. Lara insinua que
Lígia pode perder Nina. Tatoo alerta Cléber e Anjinha
sobre Rui.
QUINTA
Rui confidencia a Filipe que
sabe quem pode ter sequestrado Rita. Filipe é rude com
Leila, que afirma não ter a ver
com o sumiço de Rita. Nanda
aconselha Andressa sobre
Henrique.
SEXTA
Rui acredita que Leila não
sabe do paradeiro de Rita e liberta a menina. Jaqueline se
incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe
afirma a Carla que irá entrar
em contato com o homem
que ligou para ela.

TERÇA
Marcelo constata que Lili o
beijou para provocar Julinho, e
fica magoado. Julinho anuncia
a Lola e seus irmãos que está
noivo de Soraia. Selma garante
a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado.

QUARTA
Isabel enfrenta Zulmira. Todos
comentam sobre o escândalo
entre Zulmira e Isabel. Alfredo
pede que Isabel se afaste de
Felício.
QUINTA
Almeida propõe passar a vida
junto a Clotilde, e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão com Justina.
SEXTA
Adelaide confronta Emília. Clotilde sofre ao deixar Itapetininga
com Almeida e os filhos.
SÁBADO
Almeida conforta Clotilde, que
sofre com a separação de Chiquinho. Alfredo lamenta a distância de Adelaide. Shirley diz
que cuidará de Afonso. Zulmira
denuncia Felício por adultério.
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Téo se declara
para Luna/Fiona. Os dois se beijam.
Tarantino tem uma
briga com Erick para
defender Bia.
SEGUNDA
Bel pede desculpas a Alexia/
Josimara. Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou
para os amigos que ela o acusou
de assédio. Alexia pede ajuda a
Zezinho para deixar o Programa
de Proteção.
TERÇA
Ermelinda demonstra não gostar da ideia de Zezinho namorar
Alexia. Úrsula pede perdão a Téo
e promete que não vai implicar
mais com Luna/Fiona. Dominique ameaça Lúcia.

QUARTA
Alexia avisa que desistiu de deixar o Programa de Proteção e
pede para Zezinho ficar.
QUINTA
Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael.
Kyra desliga a luz, fazendo com
que Renatinha fique presa no
elevador da empresa.
SEXTA
Luna desabafa com Kyra e acredita que sua relação com Juan
chegou ao fim. Téo confessa
a Micaela que sente algo por
Luna/Fiona.
SÁBADO
Luna/Fiona fica desconcertada
com o beijo de Téo, e decide se
afastar do rapaz. Alexia anuncia
que irá a Judas do Norte, atrás
do homem que ela ama.

