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NOVELAS
TOPÍSSIMA
19h50 | RECORD | 12 anos

ANDREA SENTE
FALTA DE SOPHIA.
Bruno pede liberação para Sophia ir ao
enterro da mãe. Sem
Noção irrita Andrea.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30 | SBT | 12 anos
DIVULGAÇÃO

PENDLETON CONTA
A POLIANA QUE É
SEU PAI. Luisa e Poliana se mudam para a
casa de Pendleton.
SEGUNDA
Filipa pergunta ao pai se terá sua
‘Sara’ de volta. Ruth diz a Luisa que
ela deve dar boas maneiras a João.
João responde a cartinha de Letícia.
Mirela briga com Luca. Antônio começa os arranjos da casa de Roger.

SEGUNDA
Lara está caída no chão, morta com uma faca nas costas.
Um vulto deixa o local. Sophia permanece drogada.
Paulo Roberto liga para Pedro e avisa que não conseguiu matar Lara.
TERÇA
Pedro atira em Sophia de
raspão. André pede para o
policial cessar fogo, mas Pedro mira em Antonio e atira
novamente. O taxista consegue desviar e vai em direção ao carro. Pedro continua
atirando.

A DONA DO PEDAÇO
21h15 | Globo | 14 anos
DIVULGAÇÃO

TERÇA
Maria da Paz é levada para o
hospital. Vivi marca um encontro com Otávio. Camilo revela a
Álvaro a prova que a Polícia tem
contra Jô. Antero liberta Régis.

QUARTA
Andrea se desespera ao saber que Lara foi assassinada. Lima e Angélica temem
ser culpados pela morte de
Lara. Clementina afirma que
Sophia é inocente. Paulo Roberto pede calma à Angélica
e Lima. Eles fingem diante
de Beatriz.
QUINTA
Yasmim abre o jogo com
Fernando e pede para ele se
afastar de Pedro. Antonio
e Andrea pedem a ajuda de
Bruno. Mariinha diz que Pedro manteve seu disfarce na
peixaria por muito tempo.
SEXTA
André deixa a delegacia e segue para casa. Jade fica triste
com a possibilidade de deixar
o país com Thaís. O advogado de Lara tem um encontro
com Carlos e faz revelação
de que ela queria proteger
Sophia de Paulo Roberto.

QUARTA
Jô orienta Agno sobre encontrar
Wiliam. Matilde confunde Maria
da Paz com a mãe de Joana. Vivi
marca encontro com Chiclete.

COMEÇA O JULGAMENTO DE JÔ. Vivi
teme que Camilo a
sequestre. Bernardo
mexe no computador
de Fabiana.
SEGUNDA
Jô é levada por Camilo e Yohana,
enquanto Wiliam foge. Chiclete
avisa a Evelina sobre a prisão
de Jô. Amadeu orienta Abdias
a iniciar um tratamento e Sílvia afirma que o apoiará. Kim
descarta o anel que ganhou de
Paixão. Camilo maltrata Vivi e
proíbe Berta de ajudá-la.

QUINTA
Jô pede a Maria da Paz para
mentir no julgamento. Régis desiste de jogar e paga sua dívida.
Kim e Márcio se amam. Fabiana
se enfurece com Agno
SEXTA
Amadeu desiste de defender
Jô. Kim reclama de Vivi aceitar
os caprichos de Camilo. Agno
explica seu plano para Bernardo.
Téo volta a fotografar.
SÁBADO
Tibério avisa que Jô poderá ser
inocentada se ela conseguir
atenuar depoimentos de Téo e
Fabiana. Régis leva Lyris para
conhecer Arthur. Amadeu dá
aviso a Maria da Paz de que o
julgamento de Jô foi marcado.

TERÇA
Helô faz um emocionante discurso
contra o bullying para os alunos. O
segundo teste de DNA de Poliana
fica pronto, e Luisa confirma o que
mais temia.

QUINTA
Luciano começa a falar mal de
Durval e Yasmin e Benício defendem o padrasto. Pendleton
explica a Poliana toda história
que vivenciou com sua mãe.

QUARTA
João fica desconfiado de que algo
tenha acontecido, mas Durval não
conta. Arlete compra um vestido de
marca com o dinheiro de casa, e Lindomar fica indignado. Raquel não
consegue achar desenhos de ‘Dark
Lady’. Raquel acusa Guilherme.

SEXTA
Gael e Benício fazem as pazes.
Bento questiona Ruth quanto
a conversa que a ouviu falar no
telefone. Após beijo com Vini,
Mirela perde seguidores. Gabi vai
até a casa de Vini e diz aos pais
dele que Mirela é interesseira.

