
É um Fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem 
condição de uso, que ao ser consertado ganha vida.

BUMBLEBEE

PROGRAMAÇÃO

BUMBLEBEE
Estreia 26/12
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h30min, 19h30min e 21h40min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h, 17h10min, 
19h20min e 21h30min.

D.P.A 2 - DETETIVES DO PRÉDIO AZUL: O FILME
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h, 15h45min, 17h30min (até 
23/12) e 19h30min (até 23/12).
Cine Max Shopping, sala 2: 16h15min e 18h (ambas exi-
bições até 23/12).

AQUAMAN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min, 16h35min, 19h 
e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h, 16h30min, 19h e  
21h40min.

ANIMAIS FANTÁSTICOS 2:
OS CRIMES DE GRINDELWALD
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h10min (até 23/12).

BOHEMIAN RHAPSODY
Cine Max Shopping, sala 2: 21h15min (até 23/12).

CADÁVER
Cine Max Shopping, sala 2: 14h30min e 19h45min (até 
23/12).

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

CINEMA

ARAUTO | Sexta-feira, 21 de  dezembro de 201808

NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
André aconselha Alain 

sobre Priscila, mas o diretor 
se irrita. Margot conversa 
com Vicente, sem perceber 
que ele está a seu lado. Ana 
se surpreende com o compor-
tamento de Américo frente 
ao Padre Léo. Alain revela 
a Bola que é pai de Priscila. 
Mariane e Marcelo assumem 
seu romance. Priscila sur-
preende Alain com Isabel. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Priscila se revolta contra 

Alain, e Isabel repreende a 
fi lha. Alain acredita que Cris 
e Margot falaram de sua vida 
para André, e reclama com 
a ex-noiva. Edméia/Grace 
questiona Ana sobre Amé-
rico, e afi rma que deseja se 
aproximar do antigo amor. 
Margot se emociona ao ver 
Carmo interpretando Hilde-
gard. Entre outros aconteci-
mentos.

SEGUNDA-FEIRA
Cris/Julia questiona Ben-

dita sobre o bilhete que escre-
veu a respeito de Maristela. 
Isabel entra no casarão de 
Julia atrás de Cris e é expulsa. 
Marcelo e Mariane namoram. 
Edméia/Grace insiste para 
que Isabel desista de seguir 
Cris na casa de Julia. No 
hospital, Dalton afi rma a Bola 
e sua equipe que Alain preci-
sará fi car em coma induzido. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Carmen concorda com a 

ida de Dom Sabino à mansão, 
desde que ela o acompanhe. 
Miss Celine aceita o pedi-
do de casamento de Elmo. 
Vanda avisa a Carmen que 
as ações da SamVita foram 
congeladas, sob a alegação de 
que Samuca roubou a fórmu-
la da patente do adubo. Lalá 
mostra a Mariacarla as joias 
roubadas do museu. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Livaldo afi rma a Samuca 

que é o dono da patente do 
adubo. Lúcio avisa a Cesária 
que as joias foram roubadas 
do museu e promete fazer de 
tudo para recuperá-las. Car-
men fi ca horrorizada quando 
Dom Sabino diz que voltará a 
morar com Agustina. Carmen 
confessa a Padre Luís que 
sabe que ele está acobertando 
a falsa gravidez de Agustina. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Stefânia se muda para a 

casa de João Inácio. Gabriel 
consegue comprovar a Judith 
que ele é filho de Egídio e 
pede para ver o interior do 
casarão. Peçanha apreende 
Sampaio, e Machado alerta 
Valentina. Mirtes enfrenta 
o médico e decide deixar o 
hospital. Valentina se sur-
preende com o novo visual de 
Marcos Paulo.  Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Eurico desconfi a do inte-

resse de Fabim por Marilda. 
Mirtes decide subir ao palan-
que de Júnior. Afrodite exige 
que Nicolau assine o contrato 
de caratê de Diana. Ondina 
se revolta com Mirtes, e Milu 
e Feliciano a contêm. Mirtes 
passa mal, e Aranha decide 
levar a mãe de volta ao hospi-
tal. Júnior anuncia a desapro-
priação do casarão de Egídio. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Valentina revela a Laura 

que Feliciano a ajudou no 
passado. Milu, Aranha, On-
dina e Feliciano se revoltam 
contra Eurico. Geandro e 
Júnior desconfi am de Marilda 
com Fabim. Marcos Paulo 
e Djenane chegam a Serro 
Azul. Valentina diz a Marcos 
Paulo que fi carão ricos. Euri-
co explica aos guardiães seu 
plano para proteger a fonte. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Carmen conta a Samuca 

que Livaldo invadiu seu 
apartamento e furtou o do-
cumento original do adubo. 
Dom Sabino vai até a casa 
de Carmen e afi rma que não 
pode viver sem ela. Coronela 
pede à fi lha que não a aban-
done no Natal. Lúcio vai à 
SamVita com Betina oferecer 
ajuda para Samuca, fi ngindo 
serem amigos do rapaz.  En-
tre outros acontecimentos.


