D MULHER 9

o dia I Domingo, 1.12.2019

NOVELAS
bOM sUCESSO

as aventuras de poliana

19h | Globo | 12 anos

20h30 | SBT | 12 anos
divulgação

Gisele está arrependida. A secretária resolve abrir o jogo
e revela para Nana
que era amante de
Diogo.
SEGUNDA
Alberto diz a Paloma que ela
o faz ser uma pessoa melhor.
Alberto recupera a memória.
Marcos questiona Alberto sobre
seus sentimentos por Paloma.
TERÇA
Mauri avisa a Nana e Marcos que
o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com Eric.
Sofia pede a Marcos para deixar
Paloma ficar com Alberto.
QUARTA
Silvana inventa uma desculpa

para impedir Mário de encontrar
Nana. Paloma desconfia que
haja algum motivo para Marcos
a estar evitando.

SEGUNDA
Yasmin fala para o pai que quer
morar com ele. Hugo fica chateado
após a saída de Eric da escola. Gabriela desconfia que Raquel seja a
Dark Lady. Gabi acha que Mirela é
a autora da Dark Lady, e arma um
plano contra a menina. Raquel recebe uma mensagem anônima de
alguém que afirma saber que ela é
a Dark Lady.

QUINTA
Lulu se oferece para cuidar de
Waguinho enquanto Jandira
está fora do Rio. Gisele conta a
Nana, na presença de Alberto,
que foi amante de Diogo.
SEXTA
Nana e Alberto ficam chocados
com as revelações de Gisele e a
expulsam da mansão. William
volta para o Rio para desmascarar Diogo.
SÁBADO
Fábio sugere pedir a ajuda de
Thaíssa e Jeff para gravar um
vídeo do encontro de Diogo com
Gisele. Diogo descobre a câmera
de vídeo.

Luca dá uma de
espertinho. O
garoto sugere que
Mirela poste uma foto
o beijando para gerar
mais engajamento
nas redes dela.

TERÇA
Eric foge, e aflito, seu pai vai procura-lo no colégio. Luca e Mirela se
beijam e Vini presencia a cena. Luisa
faz perguntas sobre Pendleton para
Glória. Iure e Helô tentam convencer o pai de Eric a aceitar o talento
de seu filho com a dança.
QUARTA
Poliana e Luigi encontram Eric, mas
ele foge novamente. Mário e Lorena
conseguem os dados dos pais de

Ester e pesquisam sobre eles na
internet. Filipa desconfia que
Raquel seja a Dark Lady.
QUINTA
Pendleton não deixa Poliana
acompanhar Luisa ao jantar na
casa de Glória. Yasmin se recusa
a mudar para a padaria e culpa
sua mãe. Gleyce conta para Jeff
que está pensando em se formar
na faculdade. Luca, Brenda e
Gabi organizam a festa secreta
na escola.
SEXTA
Mirela chega na festa secreta na
escola. Jerry aparece para tocar
com sua banda na festa do colégio. Com a festa bombando,
Gabi faz uma denúncia anônima para Ruth. Marcelo e Roger
brigam feio durante o jantar na
casa da mãe. Ruth aparece no
colégio e acaba com a festa.

amor de mãe

Topíssima

21h15 | Globo | 14 anos

19h50 | record | 12 anos

divulgação

Thaís recua. Depois de brigar para
ficar com a guarda de
Jade, Thais reflete e
percebe que a filha
deve ficar com André.
SEGUNDA
Antonio pede para Sophia não
fugir, e eles se beijam. Inês vê as
imagens da perseguição pela
televisão e torce contra Pedro.
Lima visita Sophia, mas ela avisa que não quer mais nada com
ele. Dagoberto convida o Mendigo para morar na república.
TERÇA
Sophia se lembra da noite em
que foi drogada. Lima vai até a
delegacia. Angélica tenta tirar a
ideia da cabeça de Sophia, mas
não consegue. A milionária pede

para a secretária ligar para Lima
na sua frente.

SEGUNDA
Belizário vê Magno com Betina e
reconhece o rapaz. Ryan, Magno,
Érica e Camila planejam presentear
Lurdes. Davi garante a Vitória que
deseja cuidar do bebê.

QUARTA
Sophia namora Antonio. Dagoberto se explica para Mão de
Vaca e se lembra do passado. Ele
recorda de quando atropelou e
matou um homem enquanto
dirigia bêbado por influência
de Lara..
QUINTA
André fala com Jade por telefone. Sophia chega ao presídio.
Andrea diz que quer voltar a morar com Carlos neste momento.
SEXTA
Pedro ameaça os outros presos.
Com a cabeça raspada, Paulo
Roberto é levado para a cela.
O reitor troca socos e ofensas
com Pedro. Em outra cela, Lima
lamenta diante de Bruno.

TERÇA
Danilo garante a Thelma que não
voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul, que despista a
moça. Lídia confirma a Estela que
Raul está apaixonado por Érica.

Vitória está nas
nuvens. Grávida de
um filho de Davi, a advogada está cada vez
mais apaixonada pelo
militante, que a pede
em namoro.

QUARTA
Lurdes diz ao filhos que lutará pelo
direito de Sandro ir ao enterro de
Kátia. Marconi se anima com a
possibilidade de Sandro deixar a
prisão. Wesley investiga sobre o
desaparecimento de Genilson e
acredita que a polícia esteja envolvida na morte do rapaz. Vitória
e Davi discutem, mas acabam se
beijando. Lídia registra o beijo de

Raul e Érica e alerta Estela.
QUINTA
Camila e Érica temem pela segurança de Lurdes. Lurdes visita
Sandro no hospital da polícia
e vê Marconi. Lurdes confronta
Marconi. Álvaro arma com Belizário e Vicente contra o restaurante de Thelma.
SEXTA
Magno se preocupa com a ausência de Betina no hospital.
Vicente procura Álvaro, e Amanda registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas
a Lurdes.
SÁBADO
Raul faz uma proposta a Sheila.
Amanda afirma a Agenor que
destruirá Álvaro. Sheila recontrata Érica, e Raul comemora a
felicidade da namorada.

