
O GRINCH
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h (somente 10, 11 e 14/11) 
e 15h40min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h e 17h.

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2: OS CRIMES
DE GRINDELWALD
Pré-estreia dia 14/11
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 21h10min.

HALLOWEEN
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h10min (somente 10, 11 e 
14/11) e 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1: 19h e 21h* (*exceto 14/11).

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 15h15min.

OPERAÇÃO OVERLORD
Cine Santa Cruz, sala 1: 17h20min, 19h20min e 21h10min* 
(*exceto 14/11).

A CABEÇA DE GUMERCINDO SARAIVA
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h50min.

CHACRINHA
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h30min.

BOHEMIAN RHAPSODY
Cine Max Shopping, sala 2: 19h e 21h15min.

TUDO POR UM POP STAR 
Cine Max Shopping, sala 1: 17h15min.

O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, 
todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade 
vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido 
a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vi-
zinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

|Gênero: Animação, Família
| Direção:  Yarrow Cheney
| Elenco: Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, 
Cameron Seely, entre outros.
| Tipo de fi lme: longa-metragem
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NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Margot ouve Vicente tocar 

violão e encontra a fi cha de 
um livro de Danilo e Hil-
degard. Alain se irrita ao 
sentir o perfume de Isabel 
em seu travesseiro. Lenita se 
enfurece ao descobrir sobre 
o namoro de Marcelo e Isa-
bel. Américo vê onde Gentil 
guarda seu dinheiro. Cris 
volta do passado e se culpa 
por ter deixado Piedade afl ita 
com seus comentários. Isabel 
manda objeto de Alain para 
o laboratório especializado 
em exames de DNA. Margot 
mostra para Cris a fi cha do 
livro antigo que encontrou. 
Alain e sua equipe se sur-
preendem com o que Isabel 
escreve no jornal sobre o 
fi lme. Entre outros aconteci-
mentos.

SÁBADO
Gentil pede para que Zezé 

jogue as cartas para ela no-
vamente. Mauro César e 
Mariane tomam banho de 
cachoeira. Flor revela a Mar-
got que a mãe de Isabel está 
de volta em Rosa Branca. 
Lenita confronta Isabel. Cris 
fl agra Isabel com o diário de 
Julia nas mãos. Alain estra-
nha os questionamentos de 
Cris sobre o seu roteiro. Ana 
tem um pesadelo com a sua 
fi lha. Lenita proíbe Pat de se 
encontrar com Isabel e Mar-
celo. Cris confessa a Margot 
que não sabe se conseguirá 
esconder a verdade de Alain 
por muito  mais tempo. Car-
mo fi ca admirada com Flor. 
Ana liga para Américo para 
falar de Cris. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Emílio afi rma a Marocas 

que ela salvou sua vida por-
que o ama. Samuca apresenta 
Dom Sabino como vice-presi-
dente da SamVita. Emílio se 
surpreende quando Marocas 
lhe informa que seus pais 
são os novos acionistas da 
SamVita. Elmo desconfi a das 
atitudes de Betina. Carmen 
sugere que Dom Sabino aja 
com cautela contra Emílio. 
Betina manda Igor investigar 
o exame de DNA do fi lho de 
Waleska. Marocas afi rma a 
Dom Sabino que não pode 
desfazer o compromisso com 
Emílio. Betina procura Emílio 
para ajudá-la a reatar com 
Samuca. Paulina avisa a Eli-
seu que algo aconteceu com 
Barão na cadeia. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Marocas impede que Cesá-

ria destrua o seu vestido de 
noiva. Samuca revela a Dom 
Sabino que Marocas não 
pode desistir do casamento 
com Emílio por causa do pai. 
Belém diz a Eliseu que conse-
guirá a liberdade provisória 
de Barão. Samuca fi ca sur-
preso ao ver Marocas vestida 
de noiva. Barão diz ao pai 
que está jurado de morte na 
cadeia. Dom Sabino discute 
com Emílio. Miss Celine con-
fessa a Dom Sabino que sabe 
o que Emílio alega ter contra 
ele. Dom Sabino garante a 
Miss Celine que nunca esteve 
envolvido em nenhum crime. 
Dom Sabino caminha com 
Marocas suplicando à fi lha 
que desista do casamento. 
Entre outros acontecimentos.

RESUMO DA NOVELA
A próxima novela das 

nove marca a volta de Agui-
naldo Silva com Marina Ruy 
Barbosa, Bruno Gagliasso, 
Lilia Cabral, Antônio Calloni. 
A trama mostra que alguns 
lugares guardam grandes 
histórias, e mistérios podem 
estar escondidos. Resta saber 
até quando cada um é capaz 
de guardar um segredo. 

Serro Azul pode pare-
cer apenas uma típica cida-
de do interior, cercada por 
montanhas, onde avanços 
tecnológicos como internet 
e telefonia celular ainda não 
chegaram. Lugar pelo qual 
quem passa não dá muita 
atenção, sem saber o que está 
perdendo, uma cidade que é 
vizinha de Greenville e Tu-
biacanga não poderia deixar 
de ter suas peculiaridades.

A principal delas é uma 
fonte com propriedades cura-
tivas e rejuvenescedoras, 
uma enorme reserva daquilo 
que a cada dia se torna o bem 
mais precioso da Terra: a 
água. Essa fonte é protegida 
por sete guardiões que têm 
como missão garantir que 
essa riqueza não chegue às 
mãos erradas. 

Os sete guardiões, respon-
sáveis por proteger a fonte, 
são pessoas que, aparente-
mente, levam uma vida co-
mum: o prefeito Eurico (Dan 
Stulbach), o delegado Macha-
do (Milhem Cortaz), o médi-
co Aranha (Paulo Rocha), o 
mendigo Feliciano (Leopoldo 
Pacheco), a cafetina Ondina 
(Ana Beatriz Nogueira), a 
esotérica Milu (Zezé Polessa) 
e Egídio (Antônio Calloni), o 
guardião-mor.

SEGUNDA-FEIRA
Valentina repreende Ga-

briel por se atrasar para a 
cerimônia de seu casamento 
com Laura. Gabriel vê o gato 
León no meio da Avenida 
Paulista. Júnior afi rma a Milu 
que se casará com Luz. Os 
guardiões se reúnem na casa 
de Egídio e temem pela vida 
do guardião-mor. Egídio 
anuncia que León partiu em 
busca de seu substituto como 
guardião-mor do segredo da 
fonte.  León surge no quarto 
de Gabriel e o rapaz tem vi-
sões ao encarar o gato. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Isabel se faz de indignada 

quando Josi e Mariane su-
gerem que ela mostre para 
Cris suas fotos com Alain. 
Alain compra um anel antigo 
e Cris afi rma que a joia era 
de Gustavo. Pat vai à casa 
de Marcelo, e Isabel tenta 
ser simpática com a menina. 
Edméia/Grace se preocu-
pa quando Priscila diz que 
não quer que Isabel se case 
novamente. Margot revela 
a Edméia/Grace que sofre 
com o desaparecimento de 
um fi lho. Entre outros acon-
tecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Dom Sabino se nega a en-

tregar a fi lha para Emílio e 
impede Marocas de se casar. 
Vanda explica a Dom Sabino 
que eles precisam anular as 
provas falsas de Emílio para 
evitar o processo e a corte 
internacional. Todos fi cam 
horrorizados quando Emí-
lio declara em coletiva aos 
repórteres que Dom Sabino 
é um criminoso de guerra. 
Dom Sabino expulsa Pedro 
Parede de sua casa. Marocas 
procura Samuca e os dois se 
beijam. Entre outros aconte-
cimentos.


