
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.

O GRINCH

PROGRAMAÇÃO

O GRINCH
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente 28/11) 
e 14h30min (exceto 28/11).
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h45min, 17h30min e 19h15min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h (somente 23/11) e 
15h10min (exceto 23/11).

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2:
OS CRIMES DE GRINDELWALD
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h15min, 18h45min e 
21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min, 16h30min, 
19h e 21h30min.

NASCE UMA ESTRELA 
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h.

BOHEMIAN RHAPSODY
Cine Max Shopping, sala 2: 18h50min (exceto 28/11) e 
21h20min.

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

Orgulho e Paixão O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Isabel conta para Alain 

que ele é pai de Priscila. Cris 
se impressiona ao olhar o 
camafeu. Hugo leva Gabi 
para conhecer as suas tias. 
Isabel tem um pesadelo. 
Solange reclama com Bola 
de uma de suas cenas com 
Emiliano. Alain procura Dal-
ton. Edméia/Grace tenta 
conversar com Isabel sobre 
Priscila. Américo escapa de 
ser fotografado com Gentil, 
Zezé desconfi a. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Priscila foge, com medo de 

Alain. Isabel enfrenta Lenita, 
e decide contar a Marcelo 
sobre a paternidade de Pris-
cila. Marcelo tira satisfações 
com Isabel sobre paternida-
de de Priscila. Mauro tenta 
se entender com Mariane. 
Pat ofende Gabi e se oferece 
para ir ao jantar na casa de 
Tavares. Isabel encontra uma 
carta escrita por Lenita. Cris 
se emociona ao ver apresen-
tação de Sérgio sobre o fi lme.  
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Mariane vibra com o fi m 

do noivado de Alain e Cris. 
Ana chega a Rosa Branca. 
Carmo desconfi a de que Ma-
riane seja culpada pelo inci-
dente durante a apresentação 
de Sérgio. Gentil não gosta de 
ver a reação de Américo ao 
saber que Ana está na cida-
de. Zezé comprova, em seu 
jogo, a falsidade de Américo. 
Isabel consegue uma prova 
contra Mariane e Josi. Isabel 
chantageia Lenita.  Entre ou-
tros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Marocas aceita a partici-

pação de Lúcio na Kikinico. 
Dom Sabino conta sobre a 
história da mãe de Cecílio. 
Waleska é contratada pela 
Samvita. Carmen descobre 
que Dom Sabino não é pai 
biológico de Cecílio e conta 
a Eliseu sobre isso. Agustina 
não consegue assinar o divór-
cio. Agnese aceita a proposta 
de Betina e se candidata para 
ser a governanta na casa de 
Agustina. Entre outros acon-
tecimentos.

SÁBADO
Marocas entrevista Ag-

nese. Vanda alerta a Dom 
Sabino que ele foi processado 
por causa do pedágio ilegal. 
Lúcio confessa a Helen que 
teme ser maligno como Emí-
lio. Agnese anuncia a Betina 
que foi aceita para trabalhar 
na casa de Agustina. As gê-
meas desconfi am de Agnese. 
Helen conta a Betina que 
Lúcio pediu um parecer sobre 
a autópsia de Emílio. Agnese 
serve um chá para Marocas. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Laura decide ir para Serro 

Azul com Olavo. Padre Ra-
miro sofre um acidente na 
estrada. Júnior se embriaga 
no cabaré e implica com 
Adamastor. Ondina conversa 
com Sampaio. Maltoni vai 
até a casa do delegado, que 
se apressa para esconder o 
seu segredo. Aranha cuida 
de Padre Ramiro. Mirtes fi ca 
muito intrigada com parte 
da roupa íntima que ela vê 
no delegado. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Egídio se preocupa com 

Gabriel, e Judith estranha 
quando seu patrão convida 
o rapaz para entrar em sua 
casa. Tobias e Clotilde con-
versam com Ypiranga sobre 
as obras do casarão. Sam-
paio descobre que a marca 
que Ondina procura em seu 
corpo é a mesma que Gabriel 
possui. Mirtes invade a casa 
de Cássia sem que ninguém 
veja. Atalla aparece em Serro 
Azul e Afrodite se preocupa. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Gabriel revela a Luz e 

Sóstenes quem o enterrou 
vivo. Sampaio pede que Ro-
bério facilite sua entrada na 
casa de Egídio. Luz procura 
por Sampaio na pousada de 
Ondina. Forte vento atinge 
Serro Azul. Ypiranga termi-
na a obra no casarão. Judith 
avisa Egídio sobre a reunião 
dos guardiães. Gabriel sonha 
com Valentina. Lourdes Ma-
ria presta atenção à conversa 
de Luz e Elisa. Entre outros 
acontecimentos.


