
Após ter ajudado o Capitão América na batalha con-
tra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang (Paul 
Rudd) é condenado a dois anos de prisão domiciliar, 
por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta 
situação, ele foi obrigado a se aposentar temporaria-
mente do posto de super-herói. Restando apenas três 
dias para o término deste prazo, ele tem um estranho 
sonho com Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), que 
desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quân-
tico em um ato de heroísmo. Ao procurar o dr. Hank 
Pym (Michael Douglas) e sua fi lha Hope (Evangeline 
Lilly) em busca de explicações, Scott é rapidamente 
cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em 
sua nova missão: construir um túnel quântico, com o 
objetivo de resgatar Janet de seu limbo.

| Gênero: Ação, Aventura, Ficção científi ca 
| Direção: Peyton Reed 
| Roteiro: Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Chris Mc-
Kenna, Erik Sommers, Paul Rudd
| Elenco: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Dou-
glas, Michelle Pfeiffer, Bobby Cannavale, Michael 
Peña, Walton GogginS, Judy Greer, Laurence Fishbur-
ne, T.I., Randall Park, Hannah John-Kamen, David 
Dastmalchian, Abby Ryder Fortson, Divian Ladwa
Goran Kostic

HOMEM-FORMIGA E A VESPA

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

HOMEM-FORMIGA E A VESPA
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h30min, 18h40min e 
20h50min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h20min (somente dias 
07, 08 e 11/07), 16h30min, 18h45min e 21h.

JURASSIC WORLD: REINO AMEAÇADO
Cine Santa Cruz, sala 1 e 2: 14h10min (3D, somente dias 
06, 07 e 08/07) e 20h40min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 18h30min e 20h50min.

OS INCRÍVEIS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (somente dias 06, 07 e 08/07), 
16h15min e 18h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente dias 
07, 08 e 11/07) e 16h20min.
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NOVELAS

Orgulho e Paixão Deus Salve o Rei Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Darcy fi ca arrasado pelo 

ocorrido com Briana. Bran-
dão exige explicações de 
Mário/Mariana. Susana se 
encontra com Xavier no hotel. 
Olegário tenta aconselhar 
Charlotte. Lady Margareth 
embarca Briana em um na-
vio. Venâncio acerta com 
Elisabeta os detalhes para a 
abertura do jornal. Charlotte 
se desculpa com Darcy. Jane 
diz a Ema que não pode per-
doar Camilo. Lídia procura 
Otávio. Brandão estranha 
seus sentimentos por Mário/
Mariana. Olegário vê Susana 
e Xavier juntos. Josephine 
induz Fani a pedir perdão a 
Cecília e Rômulo. Entre ou-
tros acontecimentos.

SÁBADO
Lady Margareth se enfu-

rece com o enfrentamento de 
Elisabeta. Cecília conta a Rô-
mulo sobre o passeio de barco 
com Tibúrcio. Mariana aban-
dona a mesa de jantar e Ofélia 
se irrita. Edmundo impede 
Rômulo de agredir Tibúrcio. 
Susana ameaça Lady Marga-
reth. Darcy e Elisabeta jantam 
com Jane, Camilo, Ernesto 
e Ema. Julieta se sensibiliza 
com o carinho de Aurélio. 
Cecília pede que Edmundo 
refl ita sobre sua permanência 
na Mansão do Parque. Vicen-
te surpreende Ofélia. Lady 
Margareth aceita se aliar a 
Susana. Lady Margareth re-
cebe uma mensagem. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Lady Margareth avisa a 

Darcy sobre Briana. Elisabeta 
e Venâncio se surpreendem 
ao ver todas as máquinas do 
jornal destruídas. Fani deci-
de contar para a família de 
Tibúrcio o que lhe aconteceu 
após o desaparecimento de 
Josephine. Elisabeta acusa 
Lady Margareth de destruir 
seu jornal. Tibúrcio desmente 
as acusações de Fani. Jane 
apoia Julieta e Camilo se re-
concilia com a mãe. Susana 
apresenta Xavier para Lady 
Margareth. Rômulo e Cecília 
deixam a Mansão do Parque. 
Todo o maquinário do jornal 
é renovado e Elisabeta come-
mora. Entre outros aconteci-
mentos.

SEXTA-FEIRA
Amália se desespera quan-

do Constância e Tiago lhe avi-
sam da gravidez de Catarina. 
Afonso explica a Amália que 
não se lembra do que aconte-
ceu e diz à amada que nada 
mudará entre eles. Amália 
não aceita os argumentos de 
Afonso e termina seu relacio-
namento com o rei. Catarina 
diz a Lucíola que precisa en-
contrar Augusto. Constância 
e Diana confortam Amália. 
Agnes conta a Levi que so-
nhou com a fi lha de Brice e 
presume que ela está viva. 
Catarina usa a gravidez para 
chantagear Afonso. Otávio e 
Rodolfo selam sua aliança. 
Diana enfrenta Catarina. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Afonso socorre Catarina 

e Lupércio indica repouso à 
rainha. Otávio diz a Rodolfo 
que eles devem conquistar 
Artena para invadir Monte-
mor. Rodolfo anuncia que 
se mudará para a corte de 
Lastrilha. Glória fi ca surpresa 
ao ver Rodolfo no castelo de 
Lastrilha. Lupércio garante a 
Afonso que o bebê de Catari-
na está fora de perigo. Diana 
desconfi a de que Gregório es-
teja apaixonado por Amália. 
Lucrécia decide ir com Rodol-
fo para Lastrilha. Diana escu-
ta Catarina ameaçá-la para 
Delano. Selena descobre que 
Héber sabe do paradeiro de 
Augusto e conta para Amália. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Rochelle ofende Karen 

na frente de Roberval e diz 
admirar o empresário. Lau-
reta e Ícaro descobrem que 
Rosa reatou o namoro com 
Valentim. Remy se prepara 
para viajar com Karola, e 
Naná desconfi a. Beto, Valen-
tim e Karola comemoram a 
reunião de sua família. Remy 
ameaça Karola, que pede 
socorro a Laureta. Luzia/
Ariella incentiva Manuela a 
fazer as pazes com Acácio. 
Gorete afi rma a Doralice que 
assumirá a presidência do fã-
clube de Beto Falcão. Laureta 
e Galdino armam para Remy 
e o obrigam a apagar seu ví-
deo com Karola. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Remy chantageia Dodô 

para que o pai não revele sua 
relação com o tráfi co. Acácio 
se declara para Manuela e a 
beija. Ionan questiona Dodô 
sobre Remy. Remy comenta 
com Rosa que irá procurar 
por Luzia para se vingar de 
Karola e Laureta. Gorete 
inventa para Clóvis sobre o 
pai de Badu, e o menino des-
confi a. Nice e Agenor se inco-
modam ao saber que Maura e 
Selma irão à casa de Ionan e 
Doralice. A família Athayde 
descobre que Karen traba-
lha para Roberval, e Severo 
passa mal. Beto pensa em se 
lançar como compositor sob 
um novo pseudônimo. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Diana pede ajuda a Selena 

e Amália, ao saber que Ca-
tarina planeja atentar contra 
sua vida. Agnes sonha com 
a fi lha de Brice e deduz que 
ela está viva. Selena conta 
a Tiago que ela e Amália 
estão investigando Catarina. 
Matilda aconselha Teodora 
a ignorar Ulisses. Catarina 
manda Delano seguir Diana. 
Orlando conta a Heráclito 
que Glória está morando no 
castelo de Lastrilha. Naná 
aconselha Glória a se apro-
ximar de Otávio e Rodolfo. 
Rodolfo convence Lucrécia a 
permanecer em Alcaluz. Ro-
mero reclama das ausências 
de Selena para Afonso. Entre 
outros acontecimentos.


