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NOVELAS
O TEMPO NÃO PARA
Divulgação

19h30 | Globo | Livre

Marocas e Samuca têm a primeira
noite de amor. O casal viaja e, finalmente,
transa. Samuca tenta tranquilizar Marocas quando Betina se aproxima do casal. Já Dom Sabino
fica indignado ao saber que Samuca empregou
Marocas e diz à filha que ela não se casará com o
rapaz.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Divulgação

20h30 | SBT | Livre

Débora mente para Marcelo. Poliana
derruba a bolsa de Débora e é acusada pela professora de mexer em suas coisas. A menina diz a
Marcelo que viu remédios na bolsa de Débora, que
diz que são para ajudar a engravidar, mas ele não
acredita. Marcelo flagra Débora tomando remédio
para evitar a gravidez.

SEGUNDA
Samuca tenta tranquilizar Marocas, quando Betina se aproxima do
casal. Betina sabota a bebida de
Marocas. Betina se diverte ao ver
Marocas passar mal. Samuca leva
Marocas à casa de Helen e tenta
se entender com Bento. Samuca
pede a ajuda de Helen e explica
seu plano para Vanda e Carmen.
Betina chega à Samvita com Emílio.
Samuca exige que Betina fale com
Helen. Marocas invade a Samvita e
enfrenta Betina.
TERÇA
Marocas acusa Betina de ter tentado envenená-la. Eliseu diz a Paulina que Dom Sabino não perdoará
Samuca. Carmen avisa a Betina
que ela está sendo destituída da
Samvita e que Emílio não poderá
representá-la na empresa. Dom
Sabino fica indignado ao saber que
Samuca empregou Marocas. Cesária discute com Coronela e paga
a conta da família na pensão. Marocas se nega a obedecer a Dom
Sabino.

SEGUNDA
Sr. Pendleton conversa com Luísa
na mansão de Poliana, que fica
curiosa. Mirela e Raquel vão até a
comunidade atrás de Guilherme e
Vini para tentar encontrar Jeferson.
Sr. Pendleton afirma para Luísa que
já sabe que Poliana é filha de Alice,
e explica para a menina que Poliana
lembra Stela. Jeferson revela para
os amigos que o susto que tomou
não passou de um dos capangas
disfarçado como Rato. Poliana diz
à Eric que ele não deveria esconder
seu talento. Sophie dá uma aula de
música para João sem que ninguém
saiba. As crianças pensam em uma
maneira de ajudar o pai de Lorena
com a ajuda do professor Marcelo.
TERÇA
Sr. Pendleton vê Roger maltratando Claudia na empresa. Dona Branca fala para Mirela levar Guilherme
para jantar lá. Waldisney diz que
Roger deveria tomar cuidado com
Claudia. Nadine segue Sérgio. Luísa conta para Durval sobre a visita
de Sr. Pendleton. Marcelo expli-

QUARTA
Marocas mantém a decisão de
trabalhar diante do pai. Elmo flagra Carmen e Dom Sabino se beijando. Elmo alerta Dom Sabino
sobre Carmen. Belém se propõe a
ajudar Emílio a ser representante
de Betina na Samvita. Mariacarla
consegue informações sobre Dom
Sabino com Miss Celine. Lalá se
interessa por Betina. Vera Lúcia
flagra Lalá saindo com Betina
do bar. Helen fica triste ao ler o
bilhete de despedida de Bento.
Marocas e Samuca encontram
Bento.
QUINTA
Bento fica admirado com a beleza
de Carmen e, sem querer, acaba tirando uma das fotos do álbum de
Samuca. Samuca leva Bento para
conhecer a Samvita. Monalisa sugere a Marino que pegue a metade
das joias de Cesária e divida com
ela. Carmen beija Marino para que
Dom Sabino veja. Paulina conta
a Dom Sabino que a Samvita foi
construída sobre suas terras.

ca para Débora que as crianças só
querem ajudar Durval a conseguir
mais clientes na padaria. Guilherme apresenta Raquel para Glória.
Poliana derruba a bolsa de Débora e é acusada pela professora de
mexer em suas coisas. Poliana diz à
Marcelo que viu remédios na bolsa
de Débora. Sr. Pendleton presenteia
Poliana com uma marionete dela.
QUARTA
Nanci se sente culpada por comer
doces. Luísa é grossa com Poliana
pela menina querer que a família seja toda unida. João janta na
padaria e conta para Durval sobre
seus pais. Vini diz para Jeferson que
teme que o pai seja o Rato. Débora mente para Marcelo e diz que o
remédio que estava tomando era
para ajudar a engravidar. Iuri se infiltra no show de Sophie. Sérgio se
esconde quando Nadine aparece
na padaria que ele está com Joana
e Luigi.
QUINTA
Raquel conversa com a mãe pela

SEXTA
Dom Sabino diz que foi traído
por Samuca. Betina conta a Emílio que tem planos de preparar
Lalá para seduzir Marocas. Emílio pede a Belém que investigue
Lalá. Bento aceita o emprego
que Samuca lhe oferece na
Samvita. Carmen fica surpresa
ao ver Betina com Lalá. Agustina
acusa Samuca de ter raptado
Marocas. Marocas e Samuca
viajam e têm a primeira noite
de amor.
SÁBADO
Carmen avisa a Dom Sabino que
não cabe a ele nem a Agustina decidir sobre o casamento
de Samuca e Marocas. Marino
tenta acalmar Carmen. Mariacarla comunica a Dom Sabino
que já fez a requisição formal à
seguradora do navio Albatroz.
Carmen diz a Elmo que Marocas
jamais perdoará Samuca. Barão oferece trabalho a Menelau.
Dom Sabino diz a Marocas que
ela não se casará com Samuca.

internet, e conta que está ficando com Guilherme. Mirela recebe uma mensagem misteriosa
sobre Raquel. Dona Branca diz
que Guilherme gosta dela só
como amiga. Jeferson acha uma
bolsa de Ciro cheia de dinheiro.
Débora elogia Éric ao vê-lo sapateado. João sente falta dos pais
e monta duas representações de
seus pais. Nadine diz para Roger
que acha que Sérgio e Joana
são amantes. Raquel diz para
Guilherme que Mirela recebeu
mensagem misteriosa.
SEXTA
Guilherme diz para Mirela que
gosta dela apenas como amiga. Luca diz para Mirela que
deveria dar o troco no garoto
com sua ajuda. Afonso entra na
escola para cantar e se declarar
para Luísa. Marcelo flagra Débora tomando o remédio para
evitar a gravidez. Luca pede
para Mirela gravar um vídeo em
que ele provoca uma briga com
Guilherme.

