
Arthur Curry (Jason Momoa), mais conhecido como 
Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando 
ele começa uma jornada com Mera (Amber Heard), em 
busca de um algo muito importante para o futuro de 
Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

AQUAMAN

PROGRAMAÇÃO

AQUAMAN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 21h30min (pré-estreia 
12/12).
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 21h30min (pré-estreia 
12/12).

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2:
OS CRIMES DE GRINDELWALD
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h (somente 07/12), 
18h50min e 21h20min (exceto 12/12).
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 18h50min e 21h20min.

O GRINCH
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h (somente 12/12) e 
14h30min (somente 08 e 09/12).
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h45min (somente 12/12) e 
17h15min (exceto 12/12).
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h (somente 06/12) e 
14h50min (somente 08, 09 e 12/12).

ROBIN HOOD
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h (exceto 12/12) e 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 2: 14h (somente 07/12),  
14h30min (somente 06, 08, 09 e 12/12) e 16h40min.

ENCANTADO
Cine Santa Cruz, sala 1: 17h. 
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h (somente 12/12) e 15h30min 
(somente 07, 08 e 09/12).

BOHEMIAN RHAPSODY
Cine Max Shopping, sala 1: 16h30min, 19h e 21h30min 
(exceto 12/12).
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Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Cris tenta encontrar a caba-

na de Danilo. Isabel procura 
por Priscila. Josi descobre que 
Priscila é fi lha de Alain. Mau-
ro César tenta se reaproximar 
de Mariane. Jorge se insinua 
para Neusa. Cris encontra as 
ruínas da cabana de Danilo. 
Josi conta para Mariane sobre 
a paternidade de Priscila. 
Edméia/Grace vai à casa de 
Margot. Felipe aparece para 
Priscila, mas Vicente o afas-
ta da menina. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Jorge ampara Cris, que está 

com febre alta. Priscila se pro-
tege da chuva em uma gruta 
e chama por Felipe. Américo 
chega à casa de Margot e se 
desespera ao ver Edméia/ 
Grace com Ana e Flávio. Jor-
ge chega com Cris à fazenda. 
Alain e Isabel encontram 
Priscila. Cris chama Débora 
de Bendita e causa estranha-
mento na atriz. Alain avisa 
do resgate de Priscila. Alain e 
Isabel se beijam.  Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Pat e Hugo se beijam, e 

Gabi fi ca furiosa. Cris sonha 
com Danilo e Hildegard. 
Felipe influencia Priscila a 
atrapalhar o namoro de Alain 
e Isabel. Jorge conta sobre 
o beijo e Cris se preocupa. 
Solange esconde as roupas 
de Emiliano no carro de Ta-
vares. Emiliano percebe que 
suas roupas sumiram. Cris 
se preocupa com a demora 
de Alain e Isabel. Marcelo 
entra na gruta.  Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Menelau conversa com  

Marocas e diz que não quer 
mais ser modelo da Kikini-
co. Livaldo rouba o chaveiro 
de Carmen. Helen avalia os 
exames de Marocas e com 
convicção afi rma que alguém 
está tentando envenená-la. 
Herberto alerta a Lúcio que 
detectaram a substância no 
exame de Marocas. Samuca 
deduz que Agnese é respon-
sável pelo envenenamento 
de Marocas. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Livaldo entra na casa de 

Carmen e rouba o documen-
to com a patente do adubo 
criado por ele. Carmen fl agra 
Livaldo em sua casa. Dom 
Sabino é contido por Carmen, 
depois que ele ameaça matar 
Livaldo. Menelau é reconhe-
cido nas ruas. Cecílio procura 
Dom Sabino para ajudá-lo a 
cuidar do dinheiro da coo-
perativa. Marocas procura 
Agnese na cadeia e pergunta 
por que ela deseja sua morte.
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Júnior conta a Geandro 

que um homem misterioso 
tirou a arma de sua mão. 
Gabriel acredita que Sampaio 
seja o responsável pelo dispa-
ro. Peçanha alerta Machado 
sobre o estampido. Machado 
descobre que Rita destruiu 
suas lingeries. Júnior ma-
nipula Geandro para que 
o irmão o ajude a esconder 
sua culpa. Sampaio conta a 
Valentina que Júnior atirou 
contra Gabriel. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Valentina garante a Gabriel 

que não está envolvida no 
disparo contra o fi lho. Tobias 
ajuda Afrodite a despistar Ni-
colau. Afrodite se incomoda 
com a aproximação de Atalla. 
Fabim chantageia Marilda. 
Luz flagra Laura tentando 
seduzir Gabriel. Atalla decide 
revelar a Nicolau que Diana 
luta caratê. Valentina convo-
ca Luz para uma conversa, 
e Gabriel desconfi a da mãe. 
Olavo retorna a Serro Azul. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Valentina manda Sampaio 

chamar Machado para pren-
der Luz. Gabriel conta a Sós-
tenes sobre conversa que teve 
com a mãe. Judith repreende 
Robério por tentar entrar na 
casa de Egídio. Valentina 
observa a passagem que leva 
até a fonte. Diana revela a Ni-
colau que faz caratê. Tobias 
e Clotilde não contam a Fir-
mina o motivo do jantar que 
encomendaram. Ondina e 
Mirtes se enfrentam na praça. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Agnese diz a Marocas que 

não tem nada contra ela, mas 
se recusa a contar quem está 
por trás do atentado contra 
sua vida. Lúcio diz a Livaldo 
que o documento que furtou 
da casa de Carmen atesta que 
a SamVita só existe graças a 
ele. Livaldo conta a Mariacar-
la que Carmen o impediu de 
voltar. O investigador des-
cobre que alguém deu sinal 
para Agnese fugir. Agnese 
desmaia na frente de Samuca. 
Entre outros acontecimentos.


