
PROGRAMAÇÃO

CINDERELA E O PRÍNCIPE SECRETO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h10min (20, 21 e 23/10).
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente dias 
21, 22 e 23/10).
 
PÉ PEQUENO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (22 e 24/10) e 17h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente dias 
19, 20 e 24/10).

VENOM
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 18h50min e 20h50min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 16h30min, 18h40min e 
20h50min.

GOOSEBUMPS 2: HALLOWEEN ASSOMBRADO
Cine Santa Cruz, sala 1: 15h30min (exceto 23 e 24/10) e 
17h10min.
Cine Max Shopping, sala 2: 14h, 15h40min e 17h30min.

A CASA DO MEDO - INCIDENTE EM GHOSTLAND
Cine Max Shopping, sala 2: 19h10min e 21h.

NASCE UMA ESTRELA
Cine Santa Cruz, sala 1: 18h50min e 21h15min.

FESTIVAL DE CINEMA SANTA CRUZ
Dia 23/10 às 14h - Mostra olhares daqui.
|Catarse
|Entreparedes
|Quantas Marias existem
|Sessão da tarde - Rockeiro
|Vento Madeira
|Us is Art
Dia 24/10 às 14h - Mostra Anima Santa Cruz
|A Bailarina
|A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina
|Awaken
|Boi
|Insone
|No Caminho da Escola
|Solito
|Suspicious Refl ection
|Uma Aventura na Caatinga
Dia 25/10 às 14h - Mostra RS
|1947
|Bússola
|Gestos
|Kátharsis
|Mãe dos Monstros
|Pedale como uma guria
|Quarto de Letus
|Railander
|Tudo Dentro da Normalidade
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NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Edméia/Grace percebe 

que Isabel furtou seu livro de 
magia e alerta a fi lha sobre o 
perigo. Isabel tenta invadir a 
casa de Julia, mas é ameaçada 
pelo cão da guardiã. Marcelo 
promete guiar Isabel ao casa-
rão de Julia. Cris confessa a 
Margot que teme ir à casa de 
Julia com Alain. A pedido de 
Cris, Alain tenta ser simpáti-
co com Priscila. Alain recebe 
fotos de Cris entrando sozi-
nha na casa de Julia. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Alain sofre com a menti-

ra de Cris e lembra de seu 
passado com Isabel. Priscila 
pede para ver fotos de Felipe 
e, sem que Margot perceba, 
guarda um retrato. Alain e 
Cris discutem. Isabel ameaça 
Hugo para encontrar Bola 
em seu lugar. Neusa e Mi-
chele se preparam para fazer 
testes para o fi lme de Alain. 
Alain visita o túmulo de Fe-
lipe, quando é abordado por 
André. Entre outros aconte-
cimentos.

SEXTA-FEIRA
Emílio afi rma a Mariacarla 

que dominará Marocas. Car-
men diz a Samuca que ele foi 
manipulado por Betina, acre-
ditando que Marocas estaria 
com Elmo. Samuca confessa 
a Waleska que ainda ama 
Marocas. Betina vê Waleska 
e Samuca se beijando. Ma-
rocas fi ca surpresa quando 
Betina lhe propõe aliança 
contra Waleska. Marocas diz 
a Paulina que não confi a em 
Waleska. Entre outros acon-
tecimentos. 

SÁBADO
Marocas recusa o pedido 

de casamento de Emílio. 
Teófilo diz a Dom Sabino 
que Agustina quer obrigá-lo 
a se casar com Coronela. 
Emílio chantageia Marocas 
para que ela se case com ele, 
ameaçando mostrar os docu-
mentos que comprovam que 
Dom Sabino cometeu crimes 
hediondos durante a Guerra 
do Paraguai. Para proteger o 
pai, Marocas aceita se casar 
com Emílio. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Karola implora o perdão 

de Valentim, que expulsa 
a mãe de sua casa. Beto e 
a família Falcão amparam 
Valentim. Karola vaga pelas 
ruas e acaba se embriagando 
junto a pessoas em situação 
de moradores de rua, obser-
vada por Robinho. Laureta 
tenta resgatar Karola das 
ruas, mas ela consegue fugir. 
Karola pede abrigo a Irmã 
Felipa. Valentim decide ir 
ao encontro de Luzia. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Luzia conversa com Valen-

tim e se emociona nos braços 
da mãe biológica. Beto pede 
apoio de Ícaro e Manu para 
Valentim. Karola pede ajuda 
para encontrar sua mãe, e 
Irmã Felipa sugere que ela 
faça um retiro espiritual. 
Luzia e Beto fazem um jantar 
para Valentim, Ícaro e Manu 
no casarão, e Meire os obser-
va. Maura fi ca constrangida 
na casa de Ionan. Ícaro visita 
Rosa, e acabam se amando. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Alain desconfi a que André 

seja o senhor que Cris procu-
ra. Lenita comenta com Isabel 
sobre Edméia/Grace. Gentil 
afi rma que Isabel é a parceira 
certa para Alain, e não Cris. 
Isabel visita Américo. Ao en-
trar na casa de Julia com Mar-
celo, Isabel tem uma visão e 
se desespera. Isabel acredita 
que Edméia/Grace a está im-
pedindo de concretizar seus 
planos contra Cris e Alain. 
Cris volta à casa de Julia. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Marocas garante a Emílio 

que ele jamais a tocará. Dom 
Sabino fi ca intrigado com a 
decisão repentina da fi lha de 
se casar com Emílio. Waleska 
concorda em fi car com Samu-
ca, mesmo sabendo que ele 
ama Marocas. Paulina diz a 
Cecílio que ele tem direito 
a uma parte do dinheiro de 
Dom Sabino. Dom Sabino 
avisa a Emílio que deseja 
reconstruir sua casa no lugar 
da Samvita. Entre outros 
acontecimentos.


