D MULHER 9

o dia I Domingo, 22.3.2020

NOVELAS
SALVE-SE QUEM PUDER

as aventuras de poliana

19h | Globo | 12 anos

20h30 | SBT | 12 anos
Divulgação

Hugo desconfia
das saídas de
Helena. Dominique
descobre que uma
das testemunhas do
assassinato de Vitório
está viva e persegue a
moça.

SEGUNDA
Luigi tenta conversar com Mário sobre o vício do irmão no jogo Vetherna. Poliana fica chateada com o pai
por proibi-la de ver sua tia. Glória
diz a Luisa que irá tentar convencer
Pendleton a mudar de ideia. Kessya
e Filipa começam a ensaiar para a
apresentação de dança.

QUARTA
Bia entra para a equipe de Isaac,
e Dionice não gosta. Os filhos de
Alan zombam da atuação de
Petra na novela.
QUINTA
Kyra inventa para Renatinha
que se fingiu de morta porque
sentiu um pavor repentino de
se casar. Zezinho sente ciúmes
de Ermelinda.

SEGUNDA
Verônica comenta com Gael
que sabotou a distribuição dos
convites para a inauguração do
restaurante de Micaela a mando
de Hugo.

SEXTA
Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. Kyra teme que Renatinha conte para Rafael que
ela está viva.

TERÇA
Téo pede a Helena que prepare
um jantar em família para receber Luna/Fiona. Alexia promete
fazer outra suposta sessão espiritual com Kyra para Rafael.

SÁBADO
Helena acusa Luna/Fiona de
causar discórdia na família e
Luna enfrenta a empresária.
Rafael mostra a carta ‘psicografada’ de Kyra para Júnior.

Sophie vai à casa
de Pendleton. Ela
encontra Ester encubada no laboratório secreto. Nancy desconfia da
relação entre Waldisney e Violeta.

TERÇA
Vini vai até a casa de Mirela e os
dois ensaiam para a apresentação
de teatro do colégio. Luisa começa a ficar com ciúmes de Violeta.
Gael, Benício e Lorena começam
procuram a passagem secreta para
o laboratório no quarto de Estela.

Kessya, que fica responsável
pela escolha da dupla. No colégio, Zóio se passa por outra pessoa flerta com Mirela. Gabriela e
Luca se desentendem.
QUINTA
João encontra Zóio disfarçado na escola e o denuncia para
Helô. Luisa sugere um acordo a
Pendleton para ver sua sobrinha. Lindomar acorda rouco e
sua apresentação no Sarau é
cancelada.

QUARTA
Lorena e Raquel ficam com ciúmes
da mãe por seu encontro com Pendleton. Zóio invade o Sarau do CLP.
Eric se recupera da lesão e é escalado novamente para dançar com

SEXTA
Marcelo acusa Nadine de ter
espalhado a notícia sobre Sara.
Yasmin sugere que Luigi faça um
curta metragem sobre a Dark
Lady. Mirela insiste em procurar
“Leandro”, seu novo crush que
conheceu no Sarau do colégio.
Uma “pane” no sistema de Ester
faz a menina ficar paralisada.

SEGUNDA
Na praia, a bomba d’água da rede de
vôlei quebra e Ferdinand pede socorro a Pereirão. Griselda se despede dos
filhos e vai trabalhar. Tereza Cristina
lembra René do presente de Patrícia.
Crô pede que a patroa pague faculdade de sua sobrinha Vanessa.

QUINTA
Griselda finge tranquilidade ao
saber que Antenor não dormiu
em casa.Tereza Cristina descobre um grande vazamento em
seu banheiro e chama por Renê.
Zuleika e Edvaldo estranham o
comportamento de Rafael.

TERÇA
Antenor chega à casa de Patrícia e
não percebe que sua mãe está no
jardim. Patrícia avisa ao pai que
convidou Vanessa para o jantar.
Rafael avisa a Antenor que ele precisa devolver a moto que pegou
emprestada.

SEXTA
Antenor fica impressionado com
a atuação de Mirna, que se passa por sua mãe. Vilma presta
depoimento sobre o seu assalto.
Patrícia pergunta por Antenor
para Daniel.

fina estampa

amor sem igual

21h15 | Globo | 14 anos

19h50 | record | 12 anos

Divulgação

Pedro SURPREENDE Maria Antônia. Ele mostra o
celular e pergunta se
aquilo é coisa de moça
de família.
SEGUNDA
Poderosa quer falar com Leandro pessoalmente. Jornalistas
estão à frente da agência e perguntam à Fabiana quem é o jogador contratado para o clube
espanhol. Fabiana diz que a assinatura do contrato foi adiada
por motivos de força maior.
TERÇA
Dr. Afonso conversa com a equipe médica e consegue estancar
a hemorragia em Peppe. Hugo
consegue salvar Maria Antônia
do afogamento. Poderosa tenta

dormir, porém Caio não para de
jogar videogame. Oxente vai à
casa de Poderosa.
QUARTA
Leandro finge não saber do que
Oxente está falando. Fernanda
entra na sala e diz acreditar em
Maria Antônia. Oxente diz que
vai denunciá-lo na delegacia.
QUINTA
Leandro se levanta do chão e diz
que vai processar Pedro. Tobias
vê a confusão e liga para a segurança. Fernanda comenta com
Hugo que Pedro Antônio está
demorando demais para voltar.
SEXTA
Fernanda pede aos seguranças
que leve Leandro para fora da
agência. Leandro, com rosto machucado, diz a Fernanda que isso
não vai ficar assim.

Renê decide mandar flores para
Griselda. Guaracy
beija Griselda. Celeste
conta a Tereza Cristina que Baltazar foi
atropelado.

QUARTA
Griselda reclama de Antenor e tenta disfarçar seu sofrimento. Tereza
Cristina confessa a Renê que não
aceita o noivado de Patrícia. Crô
teme que Vanessa seja humilhada
por Tereza Cristina.

SÁBADO
Quinzé reclama ao ver Griselda
sair com Renê de madrugada
para trabalhar. Letícia e Carolina
se preocupam com comportamento de Vilma. Griselda ajuda
Renê. Vanessa volta em casa e
vê Crô dormir acompanhado.

