D MULHER 9

o dia I Domingo, 24.11.2019

NOVELAS
bOM sUCESSO

as aventuras de poliana

19h | Globo | 12 anos

20h30 | SBT | 12 anos
divulgação

Vera sugere que
ela e Alberto fiquem juntos. Ao
mesmo tempo, Marcos e Paloma declaram seu amor.
SEGUNDA
Alberto tenta se justificar para
Vera. Vera desabafa com Vicente. Nana revela a Isadora que
está gostando de Mário e Diogo
ouve tudo.
TERÇA
Alberto nega gostar de Paloma.
Fábio se apresenta a Nana como
irmão de Felipe e avisa que sabe
que o editor foi assassinado.
QUARTA
Diogo ameaça processar Fábio.
Mário diz a Marcos que resolveu

apostar no relacionamento com
Silvana. Vera sugere que ela e
Alberto fiquem juntos.

SEGUNDA
Mirela não conta para a avó sobre
seu namoro fake com Luca. Eric
conta para o pai que foi aprovado
na Companhia de Dança da Ruth
Goulart. Marcelo vai até a casa de
Pendleton e o confronta. Poliana
acha uma foto de sua meia irmã
Estela no quarto de Ester.

QUINTA
Gisele conta a Diogo sobre a investigação de Felipe. Vera surpreende Alberto ao afirmar que
ele ama Paloma.
SEXTA
Mário mostra a Alberto seu
novo livro de poemas. Alberto passa mal e não percebe
que Diogo pega sua bengala,
deixando o empresário cair
propositalmente.
SÁBADO
Mauri avisa à família que Alberto precisará de cirurgia. Alberto acorda sem reconhecer
ninguém. Vera afirma a Marcos
que Alberto está apaixonado
por Paloma.

Poliana encontra Luisa
chorando no
quarto. Guilherme e Raquel decidem
se devem retomar o
namoro.

TERÇA
Com Roger no comando na O11O,
Sérgio teme pelo seu emprego. O
plano de Mirela funciona e Vini fica
enciumado com a relação da menina com Luca. Roger pede para Joana criar um avatar para ele. Guilherme e Raquel se beijam no colégio.
QUARTA
Helô chama Paulo na escola para
falar sobre o talento de seu filho
com a dança. Guilherme e Raquel
tem uma séria conversa sobre sua
relação e decidem se devem reto-

mar o namoro. Raquel faz uma
HQ inspirada em Gabi e Vini.
QUINTA
Luisa leva Ester até a escola e
Marcelo estranha o comportamento da menina. João vê
seu pai caminhando pela rua e
assustado, se esconde. Roger
mima Filipa e Guilherme desaprova a atitude do pai. Os amigos de Brenda falam para Jeff
que a menina irá deixa-lo.
SEXTA
Ester volta para casa de Pendleton, e ele a proíbe de sair sem
sua permissão. Iure tenta dar
conselhos a Eric sobre como lidar com seu pai. Brenda conta a Jeff sobre sua relação com
seus amigos, e eles brigam. Com
medo de encontrar seu pai, João
pede para Marcelo deixa-lo faltar na escola.

amor de mãe

Topíssima

21h15 | Globo | 14 anos

19h50 | record | 12 anos

divulgação

André acerta
Airton e recupera o dossiê. Paulo Roberto se joga, e
Taylor atira, mas erra
o disparo.

QUARTA
Paulo Roberto sofre na prisão.
O advogado de Lara se recusa
a ajudar Paulo Roberto. Andrea
explode de felicidade ao saber
que a irmã foi solta. Bruno e
Paulo Roberto trocam ofensas
na cela.

SEGUNDA
Gabriela diz para Rafael que
Paulo Roberto é um traficante.
Bruno reconhece seu erro e pede
perdão a Canarinho. Taylor os
surpreendem e aponta a arma
para Rafael.

QUINTA
A médica prepara os papéis para
a alta de Minha Flor. Pedro tenta
ligar para Paulo Roberto e Taylor, mas não consegue. Pedro
confere a arma e segue na direção da suíte de Sophia.

TERÇA
Paulo Roberto mata Taylor. Rafael impede que Paulo Roberto
fuja. Sophia fica surpresa ao ver
Bruno na prisão. Antonio leva
Rafael para a casa de Madalena. Paulo Roberto é algemado
e preso.

SEXTA
Pedro troca tiros com o marido
de Inês e foge. Mão de Vaca vai
buscar Minha Flor no hospital e
revela a verdade sobre seu pai.
Pedro chega a um hangar e mostra seu distintivo. Ele exige um
helicóptero.

SEGUNDA
Vitória faz uma entrevista de trabalho com Lurdes. Lídia contrata Érica.
Camila se forma e homenageia
Lurdes. Para salvar uma mulher,
Magno se envolve em um acidente
com Genilson.
TERÇA
Lurdes apoia Magno. Vitória lamenta a falta de um filho. Camila
conhece seus novos alunos, e acaba
passando por um tiroteio. Paulo
decide se separar de Vitória.

Vitória acerta
a contratação
de Lurdes. Betina
afirma a Vicente que
o casamento dos dois
acabou.

QUARTA
Magno conhece Dona Nicete. Lídia
provoca Verena e discute com Raul.
Raul e Érica se insinuam um para
o outro. Lídia volta para o Rio de
Janeiro, deixando Érica com Raul.
QUINTA
Érica e Verena se acidentam durante a viagem com Raul e Álvaro.

Betina afirma a Vicente que o
casamento dos dois acabou.
Magno descobre que Betina é
irmã de Genilson. Amanda termina o namoro com Danilo.
SEXTA
Kátia diz a Lurdes que Domênico
está morto. Danilo discute com
Thelma. Sinésio sofre um acidente. Érica e Raul saem juntos.
Raul pede o divórcio, e Lídia tem
uma crise. Betina beija Magno.
Magno confessa a Lurdes sua
paixão por Betina.
SÁBADO
Leila tem uma parada cardíaca,
e Brenda sofre. Vitória e Tiago
se entendem. Míriam interroga
Magno e desconfia de suas respostas. Vitória leva Tiago para
casa. Kátia se preocupa com
Sandro. Vitória descobre que
está grávida.

