
Clara (Mackenzie Foy), jovem esperta e indepen-
dente, perde a única chave mágica capaz de abrir um 
presente de valor incalculável dado por seu padrinho 
(Morgan Freeman). Sagaz na solução de problemas, 
ela decide iniciar uma jornada de resgate que a leva 
pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das 
Flores e o sinistro Quarto Reino.

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS

PROGRAMAÇÃO

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS
Cine Santa Cruz, sala 1 ( 3D): 15h, 17h e 18h50min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h10min, 17h10min 
e 19h. 

HALLOWEEN
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h e 21h.
Cine Max Shopping, sala 1: 17h, 18h50min e 20h50min.

NASCE UMA ESTRELA
Cine Santa Cruz, sala 1: 20h50min.

GOOSEBUMPS 2: HALLOWEEN ASSOMBRADO
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min.

O PRIMEIRO HOMEM
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h20min.

TUDO POR UM POP STAR
Cine Max Shopping, sala 1: 15h20min.

VENOM
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 21h.
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Espelho da Vida O Tempo Não Para Segundo Sol

SEXTA-FEIRA
Flávio visita a igrejinha 

e se encanta com o local. 
Cris pensa em Danilo. Isabel 
procura Priscila na casa de 
Margot e conta para ela e Cris 
que Alain agrediu sua fi lha. 
Priscila mostra a foto de seu 
pai para Flor. Gerson fl agra 
as menina brincando. Cris 
não acredita em Alain. Flor 
revela na frente de todos que 
Alain não agrediu Priscila. 
Alain encontra Isabel. Mar-
got repreende Gerson. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
O elenco do fi lme discute 

a criação das personagens. 
Isabel discute com Edméia/ 
Grace. Alain e Cris se de-
sentendem. Ana e Flávio se 
reconciliam. Américo critica 
o padrasto de Cris para Gen-
til. Michele implica com Pat. 
Américo provoca Flávio. Ed-
méia/ Grace observa Alain e 
Cris. Edméia/ Grace se preo-
cupa ao ver Cris e Alain dis-
cutindo. Ana pede para fi car 
mais tempo em Rosa Branca.  
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Tonho ameaça Américo, 

que decide ficar em Rosa 
Branca. Isabel reclama ao ver 
Edméia/ Grace com Priscila. 
Isabel briga com a mãe por 
ouvir sua conversa ao telefo-
ne. Cris apresenta Américo 
para o elenco como seu pai, 
e Alain não gosta. Edméia/ 
Grace se aproxima de Alain 
e tenta aconselhá-lo sem 
sucesso. Isabel fi nge gostar 
da homenagem que as costu-
reiras lhe fazem. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Samuca fica arrasado 

quando Marocas afi rma que 
ele deve fi car com Waleska 
para cuidar do fi lho. Maria-
carla liga para Pedro Parede 
para dizer que seu prédio está 
sendo assaltado. Barão tira a 
máscara e se revela para Eli-
seu, que está refém do fi lho. 
Barão decide soltar Eliseu. 
Paulina convence Barão a 
se entregar. Teófilo ajuda 
Florêncio a destruir provas 
contra Barão. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Samuca se surpreende com 

a mudança de Betina. Dom 
Sabino discute com Amadeu 
ao flagrá-lo com Agustina. 
Barão se espanta quando 
a delegada lhe mostra do-
cumentos que comprovam 
suas atividades ilícitas. Zelda 
rouba dinheiro de Teófilo. 
Samuca afi rma a Marocas que 
a ama. Mariacarla avisa a Eli-
seu que ele foi demitido. Dom 
Sabino aceita o convite de 
Carmen para morar com ela. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Laureta planeja usar o se-

questro de Rosa para conse-
guir dinheiro de Beto. Karola 
se desespera ao chegar à casa 
de Dulce. Ionan, Ícaro e Valen-
tim chegam à casa de Dulce, 
mas Karola impede que Rosa 
faça contato com eles. Karen 
descobre que Edgar está tra-
balhando como motorista. 
Nestor confi rma para Valen-
tim e Ícaro que a dona da casa 
onde estiveram em Cruz das 
Almas pode ser Dulce. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Valentim e Ícaro conse-

guem fugir com Rosa. Dulce 
menciona o nome de Irmã 
Felipa para Karola. Laureta 
ameaça Dulce. A família 
Falcão pede perdão por ter 
duvidado de Ícaro e Valen-
tim. Laureta vai com Remy e 
Karola para a casa de Juarez. 
Rosa e Ícaro convidam Va-
lentim e Manu para serem 
padrinho e madrinha de seu 
bebê. Laureta exige que Ka-
rola atire contra Remy. Entre 
outros acontecimentos.


