
Newt Scamander (Eddie Redmayne) reencontra 
os queridos amigos Tina Goldstein (Katherine Wa-
terston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) e Jacob 
Kowalski (Dan Fogler). Ele é recrutado pelo seu anti-
go professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore (Jude 
Law), para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert 
Grindelwald (Johnny Depp), que escapou da custódia 
da MACUSA (Congresso Mágico dos EUA) e reúne 
seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos 
sangue puro e seres não-mágicos.

|Gênero: Aventura e Fantasia 
| Direção: David Yates
| Nacionalidades: Reino Unido, EUA 
| Título original Fantastic Beasts: The Crimes Of 
Grindelwald
|Distribuidor: Warner Bros
| Elenco: Alison Sudol, Callum Turner, Claudia Kim,
 Dan Fogler, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Johnny   
Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Kevin Guthrie, 
William Nadylam, Zoë Kravitz, Brontis Jodorowsky, 
Carmen Ejogo, David Sakurai, Derek Riddell, Fiona 
Glascott, Ingvar Eggert Sigurdsson,Jessica Williams.

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2: OS CRIMES DE GRINDELWALD

FICHA TÉCNICA

PROGRAMAÇÃO

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2:
OS CRIMES DE GRINDELWALD
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h15min, 18h50min e 
21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h, 16h30min, 19h e 
21h30min.

O GRINCH
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente 20/11) 
e 14h30min (exceto 20/11).
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h, 17h45min e 19h30min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h15min.

A CABEÇA DE GUMERCINDO SARAIVA
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h20min.

OPERAÇÃO OVERLORD
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h10min.

BOHEMIAN RHAPSODY
Cine Max Shopping, sala 2: 18h50min, 21h20min.

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h.
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NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Não haverá exibição devi-

do à transmissão do Amisto-
so da Seleção.

SÁBADO
Alain sofre com a decisão 

de Cris e exige que ela procu-
re um médico para continuar 
sendo a protagonista de seu 
fi lme. Flávio e Ana discutem. 
Cris revela a Ana que termi-
nou o noivado com Alain. 
Edméia/Grace tenta conven-
cer Isabel a desistir de entrar 
na casa de Julia. Pat entra no 
quarto de Mauro César. Ed-
méia/Grace e Isabel são ata-
cadas por um cão na casa de 
Julia. Alain pensa em Vicente. 
Margot tenta acalmar Cris. 
Gentil elogia Lenita por ten-
tar falar com Isabel. Michele 
não consegue avisar a Pat 
da chegada de Mauro. Cris 
é amparada pela Guardiã.
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Pat tira fotos com Mauro 

dormindo. A arrumadeira 
vê Pat dormindo na cama de 
Mauro e chama o segurança 
para prender o ator. Gentil 
desmaia ao descobrir que 
foi roubada. Marcelo tenta 
mas não consegue falar 
com Lenita e tenta resolver 
o problema com Pat direto 
na delegacia. Isabel finge 
não saber que Mariane e 
Josi querem invadir seu 
computador. Américo fala 
para Margot que Gentil 
foi roubada. Danilo decide 
levar Cris/Julia para conhe-
cer sua mãe. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Coronela conta a Florên-

cio que está sendo ameaça-
da pelo homem que forjou 
o exame de DNA. Florêncio 
conta a Barão que Coronela 
pagou pela falsificação do 
exame de DNA do neto. 
Dom Sabino questiona Emí-
lio sobre o paradeiro de 
Amadeu. Barão entrega o 
verdadeiro exame de DNA 
do filho de Waleska para 
Betina. Carmen elogia Ma-
rocas pela coleção da Kiki-
nico. Mateus e Betina comu-
nicam a Samuca e Marocas 
que Mateus é o verdadeiro 
pai do filho de Waleska. En-
tre outros acontecimentos.

SÁBADO
Betina mostra o resulta-

do real do exame de DNA 
para todos. Vanda aponta 
a Carmen e Samuca as con-
tas de Emílio em paraísos 
fiscais. Coronela confessa 
a Waleska que adulterou 
o exame de DNA. Em re-
união do Conselho, os re-
presentantes confirmam a 
inocência de Carmen. Igor 
entrega uma cobra coral 
para Betina, que pensa em 
usar o animal contra Maro-
cas. Marocas acusa Emílio 
de tentar matá-la, ao perce-
ber a cobra entre as flores 
oferecidas por ele. Emílio 
despercebido acaba sendo 
picado pela cobra. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Eurico se espanta com o 

rejuvenescimento de Ma-
rilda. Lourdes Maria obser-
va quando Luz, Sóstenes e 
Geandro saem com Gabriel. 
Valentina convoca Louise 
para acompanhá-la a Serro 
Azul. Gabriel se lembra que 
foi enterrado vivo por um 
homem. Valentina pede que 
Marilda descubra quem é o 
homem misterioso que che-
gou a Serro Azul. Lourdes 
Maria invade o quarto de 
Júnior e é fl agrada por Eurico, 
Lucilene e Marilda. Cássia 
descobre os gostos particu-
lares de Machado e se anima. 
Entre outros acontecimentos. 

SÁBADO
Luz promete perguntar a 

Machado sobre o carro de 
Gabriel, sem que o delegado 
desconfi e do rapaz. Valenti-
na reclama do contrato que 
Olavo a obrigou a assinar e 
comenta com Louise sobre 
suas desconfi anças com re-
lação a Sampaio. João Inácio 
chega para o evento na casa 
de Mirtes, que o provoca. Luz 
se assusta ao fl agrar Cássia 
e Machado numa situação 
comprometedora. Gabriel 
sonda Sóstenes sobre a rela-
ção de Luz e Júnior. A pedido 
de Luz, Machado confi rma 
para Gabriel a identidade do 
proprietário do carro aciden-
tado. Entre outros aconteci-
mentos.

SEGUNDA-FEIRA
Luz e Gabriel ouvem a 

voz de Sóstenes e se afastam. 
Ypiranga inicia a obra no 
casarão, e Marilda se preocu-
pa. Sampaio questiona Milu 
sobre um possível tesouro e 
ela comenta com os outros 
guardiães. Ondina manda 
Stefânia seduzir Sampaio. 
Leonardo fi lma Sampaio sem 
que ele perceba. Marilda se 
banha na fonte secreta e foge 
ao ouvir Egídio se aproximar, 
deixando um rastro pelo 
chão. Ypiranga encontra as 
roupas de Marilda. Geandro 
pega o carro de Júnior para 
ajudar Luz e Gabriel. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Emílio fala com Maro-

cas e pede desculpas por 
todo o mal que lhe fez, 
ele aproveita o momento 
para  confessar que ama a 
moça. O médico anuncia 
que Emílio não resistiu ao 
veneno da cobra. Carmen 
fica surpresa ao saber por 
Vanda que Dom Sabino 
abriu mão do laudêmio. 
Marocas demonstra sur-
presa com a repercussão da 
Kikinico. Durante o velório 
de Emílio, os convidados se 
impressionam ao ver Lúcio, 
o irmão gêmeo de Emílio, 
entrar na igreja. Entre ou-
tros acontecimentos.


