
Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar 
contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, 
cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das 
crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não 
esperava era que o caçula da família também tivesse 
superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

OS INCRÍVEIS 2

PROGRAMAÇÃO

OS INCRÍVEIS 2
Cine Santa Cruz, sala 1 e 2: 14h10min (3D, somente dias 
03, 04 e 05/08) e 16h30min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h (somente dias 04, 
05, 06 e 08/08) e 16h10min.

MISSÃO IMPOSSÍVEL: EFEITO FALLOUT
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (exceto dias 02, 06 e 07/08), 
18h40min e 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 19h40min e 21h10min.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 13h40min, 16h20min, 
18h20min e 20h10min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 13h50min (somente dias 
04, 05, 06 e 08/08), 15h40min, 17h20min e 19h10min.

JURASSIC WORLD: REINO AMEAÇADO
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 21h.
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NOVELAS

Orgulho e Paixão O Tempo Não Para Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Olegário sequestra Susa-

na. Camilo explica a Darcy 
sua ideia de fazer um café 
especial, e os dois firmam 
uma sociedade. Tião se ofe-
rece para trabalhar para Lady 
Margareth. Petúlia e Lady 
Margareth constatam o de-
saparecimento de Susana. 
Otávio e Luccino se aproxi-
mam. Susana se desespera ao 
acordar ao lado de Olegário. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Darcy comemora o fim 

da chantagem de sua tia. 
Ernesto encerra sua parti-
cipação no ringue de lutas. 
Olegário descobre a pasta 
com os documentos furtados 
de Kléber. Darcy e Elisabeta 
fi cam juntos. O Barão propõe 
uma aliança com Julieta. Er-
nesto planeja seu casamento 
surpresa com a ajuda dos 
amigos. Entre outros aconte-
cimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Rômulo questiona Bran-

dão sobre o seu passado com 
Josephine. Elisabeta anuncia 
sua ida ao Vale do Café. 
Charlotte se preocupa com 
Olegário. Petúlia sofre com 
a possibilidade de fuga de 
Olegário e Susana. Josephine 
tenta manipular Rômulo. Eli-
sabeta se recusa a viajar com 
Darcy. Susana tenta fugir de 
Olegário. Entre outros acon-
tecimentos.

SEXTA-FEIRA
Samuca conversa com um 

médico sobre Marocas. Lalá 
mente para Carmen. Eliseu 
se sente mal e Paulina o leva 
ao hospital. Petra se anima 
com os resultados das aná-
lises sobre os congelados. 
Marocas acorda e chama pelo 
pai. Dom Sabino acorda na 
Criotec procurando Marocas. 
Helen e Petra conversam com 
Marocas. Entre outros acon-
tecimentos.

SÁBADO
Dom Sabino acorda em um 

leito ao lado de Eliseu. Eliseu 
oferece ajuda a Dom Sabino e 
decide levá-lo para sua casa. 
Herberto avisa a Petra que 
Dom Sabino fugiu do hos-
pital. Samuca leva Marocas 
para seu apartamento. Maro-
cas se tranquiliza na presença 
de Carmen. Dom Sabino fi ca 
fascinado com a cidade. Vera 
Lúcia sai de casa escondida. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Roberval humilha Severo 

e toda a família Athayde, e 
afi rma que deixará o dinheiro 
para o resgate de Manuela 
na casa de Cacau. Gorete 
aceita voltar a morar na casa 
de Dodô para salvar Clóvis. 
Gorete dispensa Tomé. Remy 
revela a Laureta que desco-
briu tudo sobre Valentim. 
Laureta aceita as chantagens 
de Remy, e Karola se irrita. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Manuela desperta e destra-

ta Luzia. Ícaro conforta a mãe. 
Karola inventa uma história 
para justifi car sua ausência 
em casa durante a noite, mas 
Beto e Valentim desconfi am. 
Artur e Roberval armam 
contra Edgar. Clóvis sugere 
contar para Badu que Dodô 
é seu pai. Gorete e Clóvis 
dormem juntos, mas a moça 
pensa em Tomé. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Remy chantageia Luzia, 

que consegue despistar Beto. 
Groa conclui que Laureta 
tirou a vida de Januária. Ma-
nuela pede para permanecer 
na casa de Juarez e Narciso 
afi rma ao pai que está apai-
xonado pela moça. Laureta 
confi rma a Karola que matou 
Januária. Juarez faz um acor-
do com Manuela, que volta 
para a casa de Severo. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Dom Sabino pede para 

seu novo amigo Eliseu levá
-lo até a sua família. Samuca 
pede que Carmen durma em 
sua casa e ela avisa a Lalá 
sobre o pedido dele. Marcia-
na tira Vera Lúcia do baile 
funk, mas ela não gosta de 
ter que ir embora. Coronela 
reclama do barulho do baile. 
Elmo aparece no quarto de 
Waleska. Entre outros acon-
tecimentos.


