
Solitário e infeliz, buscando um novo amor na 
internet, Drácula é surpreendido com um presente 
da querida fi lha: férias em um cruzeiro. Inicialmente 
resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se 
encantar pela comandante, que, no entanto, esconde 
um segredo nada amigável.

| Gênero: Animação, Comédia 
| Direção: Genndy Tartakovsky 
| Roteiro: Michael McCullers, Genndy Tartakovsky
| Dubladores (vozes originais): Adam Sandler, Selena 
Gomez, Kathryn Hahn, Mel Brooks, Andy Samberg,
Kevin James, Fran Drescher, David Spade

HOTEL TRANSILVÂNIA 3

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

HOTEL TRANSILVÂNIA 3
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente dia 13 
e 17/07), 15h10min (somente dia 16/07), 17h e 19h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h20min (somente dias 
13, 16 e 18/07), 17h10min e 19h.

OS INCRÍVEIS 2
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente dia 
18/07) e 20h40min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente dia 
17/07) e 15h (somente dias 14 e 15/07).

JURASSIC WORLD: O REINO AMEAÇADO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h40min (somente dias 
14 e 15/07).
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 20h50min.

HOMEM-FORMIGA E A VESPA
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min (somente dias 13, 14, 
15, 17 e 18/07) e 16h45min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h50min e 18h50min.

ARRANHA-CÉU: CORAGEM SEM LIMITE
Cine Santa Cruz, sala 2: 18h50min e 20h50min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h e 21h.
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NOVELAS

Orgulho e Paixão Deus Salve o Rei Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Julieta decide expulsar 

Susana de sua casa. Uirapuru 
chantageia Brandão e Mário/
Mariana tenta de alguma 
maneira ajudar o coronel. 
Susana afi rma a Petúlia que 
irá se vingar. Charlotte ten-
ta defender Olegário para 
Julieta. Ernesto compra um 
bonito anel de noivado para 
Ema. Kleber dá dinheiro para 
o supervisor de Ernesto. Su-
sana se submete às vontades 
de Lady Margareth. Julieta 
manda Olegário embora de 
sua casa. Aurélio se declara 
para Julieta. Ernesto pede 
Ema em casamento. Susana 
revela que o casamento de 
Camilo e Jane foi uma farsa. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Camilo e Jane ficam es-

tarrecidos com a revelação 
de Susana sobre o falso ca-
samento. Fani se desculpa 
com Cecília. Brandão com-
para Mário a Mariana e fi ca 
perturbado. O Barão não 
aprova o noivado de Ema 
com Ernesto. Charlotte não 
consegue convencer Julieta a 
dar uma nova chance a Ole-
gário. Mariana se desespera 
quando Felisberto e Ofélia 
decidem falar com Mário na 
companhia da fi lha. Brandão 
se surpreende com a notícia 
do suposto noivado de Mário 
e Mariana. Lady Margareth 
demite Petúlia. Camilo e Jane 
se casam novamente. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Catarina acusa Tiago e 

Amália de terem colocado o 
bracelete na casa de Dráuzio 
para incriminá-la. Afonso 
fi nge acreditar em Catarina 
e expulsa Tiago do exército. 
Afonso explica seu plano 
contra Catarina a Gregório. 
Otávio toma o castelo de 
Artena. Amália pede a Gre-
gório que saia de sua casa, 
impactada com a expulsão 
de Tiago. Rodolfo escuta Lu-
crécia dizer a Heráclito que 
ama o ex-marido. Virgílio diz 
a Selena que Enoque aceitou 
conversar com eles. Aires 
observa Virgílio com Selena. 
Rodolfo avisa a Glória que 
ficará com Lucrécia. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Lucrécia vê Glória sem 

os efeitos do fruto mágico. 
Glória come vários frutos 
de uma vez. Diana sofre ao 
saber por Gregório que ele 
revelou seus sentimentos 
por Amália. Afonso manda 
Romero preparar o exército 
para expulsar Otávio de Ar-
tena. Gregório contém sua 
emoção ao ouvir de Amália 
que ela ama Afonso. Otávio 
pede a Aires que fi que atento 
a Virgílio. Amália aconselha 
Diana a lutar por Gregório. 
Aires segue Virgílio e observa 
Enoque contando ao marquês 
o paradeiro de Augusto. 
Augusto se esconde ao ver 
Delano. Entre outros aconte-
cimentos.

SEXTA-FEIRA
Agenor se desespera com 

a revelação de Viana e arma 
um escândalo na delegacia. 
Manuela implora para Ícaro 
deixar a casa de Laureta. 
Viana faz um acordo com 
Maura para libertar Selma. 
Ícaro procura Karola. Maura 
é expulsa de casa. Karola 
mente para Ícaro sobre Luzia. 
Beto/Miguel vê Ícaro sair de 
sua casa e questiona Karola. 
Gorete e outros fãs de Beto 
Falcão fazem uma vigília na 
porta da casa de Dodô. Zefa 
pede para Edgar conversar 
com Manuela. Severo entrega 
a Rochelle a chave e a senha 
de seu esconderijo. Ionan en-
frenta Doralice. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Dodô não consegue se 

explicar para Ionan, que 
tenta descobrir a verdade 
com Remy. Katiandrea faz 
revelações sobre Laureta 
para Ícaro. Laureta repreen-
de Rosa e discute com Ícaro. 
Severo surpreende Rochelle. 
Beto/Miguel questiona Rosa 
sobre Ícaro e decide ir atrás 
do rapaz. Karola conta para 
Laureta que foi procurada 
pelo irmão de Manuela. Íca-
ro deixa a casa de Laureta e 
Beto/Miguel o ajuda. Seve-
ro toma uma decisão sobre 
Rochelle e toda a família se 
surpreende. Beto/Miguel 
desmente Karola para Ícaro e 
tira satisfações com a mulher. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Amália e Selena se ofere-

cem para proteger Augusto 
de Delano. Augusto demons-
tra a Amália seu medo de 
ser novamente capturado 
por Catarina. Aires ameaça 
Enoque, mas o pai de Héber 
consegue fugir. Afonso e Ro-
mero estranham a confi ança 
de Otávio em lutar contra o 
exército de Montemor. Amá-
lia revela a Augusto os cri-
mes cometidos por Catarina. 
Afonso deduz que Rodolfo 
ajudou Otávio a recrutar 
mercenários e decide recuar 
com seu exército para não ser 
derrotado pelo adversário. 
Catarina se surpreende ao 
ver Brice. Entre outros acon-
tecimentos.


