
As aventuras do emblemático mercenário Han Solo 
(Alden Ehrenreich) e seu fi el escudeiro Chewbacca 
(Joonas Suotamo) antes dos eventos retratados em Star 
Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando 
com Lando Calrissian (Donald Glover).

| Gênero: Ficção científi ca, Fantasia 
| Direção: Ron Howard
| Roteiro: Lawrence Kasdan, Jonathan Kasdan
| Elenco: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia 
Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Wal-
ler-Bridge, Paul Bettany, Joonas Suotamo, Ian Kenny, 
John Tui, Warwick Davis, Clint Howard, Anthony 
Daniels, Kiran Shah, Lily Newmark, Ray Park

HAN SOLO: UMA HISTÓRIA STAR WARS

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

HAN SOLO: UMA HISTÓRIA STAR WARS
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h15min, 18h45min e 
21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h50min (somente dias 
26, 27 e 30/05), 18h50min e 21h15min.

DEADPOOL 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min (somente dias 26, 27 
e 30/05), 19h20min e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 2: 14h30min (somente dias 26, 
27 e 30/05), 19h15min e 21h30min.

OS VINGADORES: A GUERRA INFINITA
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h40min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h40min.

A ABELHINHA MAYA
Cine Santa Cruz, sala 1: 14h40min (somente dias 26, 27 
e 30/05).
Cine Max Shopping, sala 1: 17h15min.
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NOVELAS

Orgulho e Paixão Deus Salve o Rei Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
O Barão confi rma a pater-

nidade de Tenória. Ofélia e 
Felisberto abrigam o Barão 
em sua casa. Elisabeta ajuda 
Ludmila a negociar uma exi-
bição para as obras de Januá-
rio. Uirapuru beija Charlotte, 
e Ivete o repreende. Ludmila 
fala de seus sentimento por 
Januário com Elisabeta. Fani 
sabota a bebida de Rômulo. 
Petúlia revela a Susana que 
Darcy e Elisabeta dormiram 
juntos. Januário se emociona 
ao saber de sua exposição. 
Susana escreve uma carta em 
nome de Darcy maldizendo 
Elisabeta, e Olegário a fl agra. 
Elisabeta vê Camilo ferido e 
desacordado. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Ernesto e Elisabeta so-

correm Camilo, que inventa 
que sofreu um assalto. Fani 
se disfarça como Josephine. 
Elisabeta se encanta com a 
história de vida de Mariko. 
Rômulo dorme profunda-
mente após tomar a bebida 
adulterada por Fani, e Cecí-
lia acredita que Josephine o 
matou. Cecília ateia fogo ao 
quadro de Josephine e Tibúr-
cio se desespera. Edmundo é 
agredido e revela aos agiotas 
o nome de seu pai. Ludmila 
e os amigos se reúnem para 
montar a exposição de Ja-
nuário. Olegário chantageia 
Susana por causa do plano 
contra Elisabeta. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Cecília convence a todos 

de que precisa ser internada 
em uma clínica de repouso. 
Darcy se incomoda com a 
atitude de Agatha perante 
Julieta. Josephine dispensa 
Uirapuru. Luccino admira 
a destreza de Mariana na 
motocicleta. Uirapuru visita 
Charlotte. Elisabeta diz a 
Mercedes que se responsa-
biliza por Charlotte. Jane 
começa a trabalhar, sem que 
Camilo saiba. Ema sofre por 
acreditar que deverá se casar 
para salvar a família. Tibúrcio 
quita a dívida de Edmundo 
com agiotas. Cecília é inter-
nada. Ludmila beija Januário 
durante sua exposição. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Bartolomeu não cede às or-

dens de Afonso. Tiago combi-
na com Selena uma forma de 
resgatar Amália. Agnes conta 
a Selena que Levi já sabe que 
elas são bruxas. Amália é 
salva com a ajuda do dom 
de Agnes. Afonso expulsa 
Bartolomeu de Montemor. 
Bartolomeu não diz a Afonso 
que foi Catarina quem o cha-
mou a Montemor. Matilda 
expulsa Ísis de sua taverna. 
Afonso pergunta a Catarina 
o que ela foi fazer na igreja 
quando Amália estava presa. 
Agnes avisa a Brice que fi cará 
com Selena. Amália segue 
Levi e descobre que Agnes 
é uma bruxa. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Amália pede uma explica-

ção a Selena. Lupércio anun-
cia a todos que Montemor 
está livre da peste. Amália 
agradece bastante Agnes por 
ter salvado sua vida. Lucíola 
avisa a Catarina que Gregório 
cuidará de todos os prepara-
tivos para o casamento e a 
coroação de Afonso e Amá-
lia. Diana encontra um colar 
com o mesmo pentagrama do 
livro que foi encontrado na 
casa de Amália, e deduz que 
Catarina armou contra a fei-
rante. Héber avisa a Augusto 
que Catarina fi nalmente se 
curou da peste que assolava o 
reino. Amália acusa Catarina 
de tramar contra ela. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Cacau confronta Ícaro e 

exige que ele devolva o di-
nheiro roubado. Manuela 
expulsa Cacau do show e 
acusa a tia e Luzia pelo estado 
do irmão. Manuela conhece 
Luzia/Ariella, que combina 
um encontro com a menina. 
Rochelle olha para Acácio e 
Narciso se incomoda. Luzia 
afi rma a Cacau e Groa que 
conseguirá unir sua família 
novamente. Zefa cuida de 
Manuela. Rochelle arma para 
que a família fique contra 
Manuela e Zefa confronta a 
menina. Valentim conversa 
com Dodô sobre Beto. Maura 
desconfia do dinheiro que 
Rosa dá a Nice. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Remy tenta seduzir Karola. 

Ícaro se interessa por Rosa. 
Luzia/Ariella presenteia 
Manuela, que fi ca encanta-
da. Naná implora para que 
Dodô ajude Remy. Beto/
Miguel afirma a Valentim 
que ele tem mais talento 
que seu pai. Karola ameaça 
Remy, mas disfarça quando 
Beto chega. Luzia/Ariella 
convida Manuela para ser 
sua assistente de palco. Remy 
avisa a Karola que descobrirá 
o que Luzia tem contra ela. 
Acácio apresenta a Manuela 
a comunidade onde vive. Ma-
nuela descobre por Ludi que 
Rochelle procurou Acácio 
na roda de capoeira. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Afonso se surpreende com 

o embate de Amália con-
tra Catarina. Afonso pede a 
Romero que procure Dom 
Bartolomeu para saber se 
Catarina foi a Brúnis. Or-
lando confessa a Lucrécia 
que a ama. Amália afi rma a 
Afonso que Catarina deve 
deixar o castelo. Diana infor-
ma a Catarina sobre a morte 
de Dom Bartolomeu. Diana 
tenta se aproximar de Gre-
gório. Rodolfo descobre que 
Lucrécia o traiu com Orlando. 
Rodolfo conversa com Glória, 
sem revelar sua identidade. 
Afonso garante a Amália 
que transferirá Catarina para 
o palácio de inverno. Entre 
outros acontecimentos.


