
Recém-saída da prisão, Debbie Ocean (Sandra 
Bullock) logo procura sua ex-parceira Lou (Cate 
Blanchett) para realizar um elaborado assalto: roubar 
um colar de diamantes no valor de US$ 150 milhões, 
que a Cartier mantém sempre em um cofre. O plano 
é convencer a empresa a emprestá-lo para que a 
estrela Daphne Kluger (Anne Hathaway) use a joia 
no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques 
e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou 
reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: 
Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance 
(Awkwafi na), Rose (Helena Bonham Carter) e Tammy 
(Sarah Paulson).

| Gênero: Comédia , Policial 
| Direção: Gary Ross
| Roteiro: Olivia Milch, Gary Ross
| Elenco: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Ha-
thaway, Mindy Kaling, Awkwafi na, Sarah Paulso, 
Rihanna, Helena Bonham Carter, James Corden, 
Richard Armitage, Elliott Gould, Dakota Fanning, 
Damian Young, Kim Kardashian, Anna Wintour

OITO MULHERES E UM SEGREDO

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

OITO MULHERES E UM SEGREDO
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min (somente dias 23, 24 
e 27/06), 18h30min e 20h30min.

JURASSIC WORLD: REINO AMEAÇADO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h, 18h20min e 20h40min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h10min (somente dias 
23 e 24/06). Sessão especial dia 22/06: 9h15min.

GNOMEU E JULIETA
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente dias 
23, 24, 26 e 27/06).

NÃO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h30min.

DEADPOOL 2
Cine Max Shopping, sala 1: 14h40min (somente dia 
23/06) e 18h40min.

VERDADE OU DESAFIO
Cine Max Shopping, sala 1: 17h10min e 21h10min.

COPA DO MUNDO
O Cine Max Shopping irá transmitir os seguintes jogos 
da Copa: Brasil x Costa Rica, dia 22/06, às 9h; Brasil x 
Sérvia, dia 27/06, às 15h e a grande fi nal, dia 15/07, às 
12h. Ingresso inteiro: R$ 40,00; meia entrada: R$ 20,00 e 
pacote para todos os jogos: R$ 60,00.
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NOVELAS

Orgulho e Paixão Deus Salve o Rei Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Tibúrcio se desespera com 

o desaparecimento de Cecília. 
Ema confessa a Elisabeta que 
não quer refletir sobre seu 
noivado. Fani ajuda Cecília 
a sair do lago. Jane pede que 
Camilo se reconcilie com 
Julieta. Brandão aconselha 
Josephine a revelar a Rômulo 
e Edmundo que está viva. Su-
sana manipula Olegário. Ce-
cília chega à mansão e Tibúr-
cio implora para que a nora 
não conte a Rômulo sobre 
o passeio dos dois. Luccino 
admira Mário/Mariana, que 
não percebe. Lídia pressiona 
Otávio sobre o casamento dos 
dois. Elisabeta visita Julieta, 
e Susana desconfia. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Fani é hostil com Edmun-

do. Mário/Mariana agride 
Uirapuru, e Brandão apoia 
a atitude. Julieta confirma 
a Camilo que orientou seus 
contatos em São Paulo a não 
oferecer emprego ao filho. 
Camilo não consegue per-
doar a mãe. Elisabeta acon-
selha Ema a interromper sua 
festa de noivado. Mariana 
revela a Elisabeta seu disfar-
ce como Mário, e as irmãs se 
divertem. Brandão deixa a 
festa para ir atrás de Mariana, 
preocupado com Uirapuru. 
Brandão decide se vestir de 
Motoqueiro Vermelho para 
expulsar Uirapuru do Vale 
do Café. Entre outros acon-
tecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Tibúrcio passa mal ao ver 

Josephine, que não acode o 
ex-marido. Mariana fala com 
Elisabeta sobre Mário. Bran-
dão conta a Mário/Mariana 
como o Motoqueiro Verme-
lho expulsou Uirapuru do 
Vale do Café. Xavier ameaça 
Mário/Mariana. O Barão 
garante a Tenória que irá 
aguardar até que ela aceite 
conversar com ele. Ernesto 
e Ema selam sua despedida 
com um beijo. Amélia pede 
que Mariko tente descobrir 
mais sobre seu estado de 
saúde. Camilo se reconcilia 
com Julieta. Darcy desconfi a 
de um telefonema misterioso 
à sua procura. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Rodolfo percebe o estado 

confuso de Margô. Afonso 
recebe a carta do rei de Al-
fambres, concordando em 
dar asilo a Catarina. Otávio 
manda Virgílio ir a Monte-
mor descobrir o que fi zeram 
com Catarina. Brumela avisa 
a Afonso que Beatriz preferiu 
fazer o desjejum no quarto. 
Catarina é informada por 
Amália que partirá no dia se-
guinte para Alfambres. Virgí-
lio obriga Diana a dizer onde 
está Catarina. Diana revela 
a Amália que foi ameaçada 
por Virgílio. Brumela avisa 
que Beatriz fugiu do castelo.  
A rainha de Lúngria decide 
procurar a fi lha. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Augusto diz a Héber que 

espera que Catarina pague 
pelo mal que fez. Amália se 
desespera quando Afonso 
avisa que se casará com Ca-
tarina. Amália avisa a Cons-
tância que deixará o castelo. 
Rodolfo fi ca apreensivo com 
a pressa de Margô para se 
casar. Petrônio e Orlando 
descobrem o tesouro de Mar-
gô. Rodolfo avisa a Petrônio e 
Orlando que eles não podem 
contar a ninguém sobre o 
tesouro. Romero anuncia ao 
povo sobre o casamento de 
Afonso e Catarina. Rodolfo 
avisa aos conselheiros de 
Cália que, em breve, será 
rei de Alcaluz. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Luzia afi rma que precisa 

afastar Laureta de Ícaro. Va-
lentim arma um escândalo 
na casa de Laureta por causa 
de Rosa. Naná desconfi a de 
uma ligação de Dodô. Gorete 
apresenta Dodô a seu fi lho 
Teobaldo. Disfarçada, Luzia 
marca um encontro com Íca-
ro, mas o rapaz afi rma que 
não confi a nela. Dodô exige 
que Gorete deixe Salvador 
com Teobaldo. Remy e Clóvis 
acreditam que Dodô tenha 
uma amante. Beto se comove 
com Karola. Rosa e Laureta 
trocam ofensas. Valentim 
discute com Remy por causa 
de Rosa e acaba sofrendo 
um acidente de carro. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
O médico anuncia que Va-

lentim não corre mais risco, e 
todos comemoram. Laureta 
descobre que Valentim sofreu 
um acidente, e Rosa se deses-
pera. Rochelle pede dinheiro 
emprestado a Narciso. Ma-
nuela sugere um emprego a 
Edgar, mas Karen não gosta. 
Rochelle furta dinheiro de 
Severo e confronta o avô. Ka-
rola fi nge simpatia por Rosa, 
que não acredita na mãe do 
namorado. Ionan reconhece 
Rosa da casa de Laureta. Ro-
berval oferece ajuda a Cacau 
para afastar Ícaro de Laureta. 
Agenor descobre que Nice 
está cozinhando para fora.   
Remy reencontra Bóris. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Amália chora ao presen-

ciar o casamento de Afonso 
com Catarina. Betânia diz a 
Teodora que ela está fazendo 
bem para Ulisses. Heráclito 
comenta com Lucrécia que 
eles precisam descobrir o real 
interesse de Rodolfo no casa-
mento com Margô. Lucrécia 
arma com Latrine para que 
Margô a veja com Rodolfo. 
Constância tenta tranquilizar 
Amália. Afonso deixa claro 
a Catarina que se casou com 
ela apenas para conseguir o 
empréstimo para Montemor. 
Tiago sente ciúmes de Selena 
com Ulisses. Catarina garante 
a Lucíola que fará Afonso es-
quecer Amália. Entre outros 
acontecimentos.


