
Filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) 
com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry 
(Jason Momoa) cresce com a vivência de um humano 
e as capacidades metahumanas de um atlante. Quan-
do seu irmão Orm (Patrick Wilson) deseja se tornar 
o Mestre dos Oceanos, subjugando os demais reinos 
aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Ar-
thur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, 
ele recebe a ajuda de Mera (Amber Heard), princesa 
de um dos reinos, e o apoio de Vulko (Willem Dafoe), 
que o treinou secretamente desde a adolescência.

AQUAMAN

PROGRAMAÇÃO

AQUAMAN
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h20min, 18h50min e 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h, 18h50min e 
21h30min.

BUMBLEBEE
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h, 19h e 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 16h40min, 19h e 
21h15min.

D.P.A 2 - DETETIVES DO PRÉDIO AZUL: O FILME
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 17h10min.
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min.
Cine Max Shopping, sala 2: 14h20min.

CADÁVER
Cine Max Shopping, sala 1: 15h.
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NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Isabel afirma a Cris que 

dormiu com Alain, e as duas 
se enfrentam. Ainda em 
coma, Alain tem um sonho 
com Gustavo, Otávio e Feli-
pe. Edméia/ Grace lamenta a 
obsessão de Isabel por Alain. 
Vitor gosta de Rosa Branca, 
e Américo tenta dissuadir o 
fi lho de fi car na cidade. Sheila 
alerta Isabel sobre a presença 
de Cris no casarão de Margot.
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Dalton pede que Priscila e 

Isabel deixem o hospital para 
que Alain possa descansar. 
Mauro César e Marcelo bri-
gam por causa de Mariane. 
Américo deixa Jadson com 
Ana, Padre Léo e ele se em-
briaga durante um jogo de 
cartas. Margot descobre que 
Cris dorme em seu quarto e 
estranha o comportamento 
da atriz. Entre outros acon-
tecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
André avisa a Cris que não 

desistirá dela. Isabel escuta 
Cris contar a Dalton sobre 
seus sonhos com Danilo. 
Alain pede para Cris não dei-
xá-lo. Isabel pede que Hugo 
conte tudo sobre a história de 
Julia e Danilo. Hugo avisa a 
Cris que mandou a fotografi a 
de Pedro criança para um 
especialista. Cris repreende 
Américo por ter bebido. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Waleska observa Livaldo 

com Mariacarla. Dom Sabi-
no se hospeda na pensão de 
Coronela. Vanda confi rma o 
bloqueio das contas bancárias 
de Samuca. Marocas pede a 
Waleska que descubra quem 
está por trás de Livaldo. Lú-
cio avisa a um cientista que 
a Criotec irá fechar e manda 
providenciar um espaço para 
se livrar de Amadeu. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Samuca desconfi a de Lú-

cio. Carmen expulsa Livaldo 
de sua casa. Waleska observa 
Livaldo deixando o prédio 
de Carmen. Amadeu acorda 
confuso, e Monalisa e Vera 
Lúcia são obrigadas a levá-lo 
para o quarto de Lalá. Samu-
ca pede que Vanda entre 
com o pedido de recuperação 
judicial para a SamVita. Lalá  
procura Amadeu. Entre ou-
tros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Gabriel vê quando Milu 

chega à casa de Egídio. Milu 
anuncia a Judith e Feliciano 
que teve uma revelação e 
os guia na passagem secreta 
para a fonte. Milu e Judith se 
surpreendem ao se deparar 
com uma parede de pedras 
interrompendo a passagem. 
Valentina e Sampaio come-
moram a obstrução no túnel 
secreto. Entre outros aconte-
cimentos.

SÁBADO
Judith é rude com Luz e 

desabafa com León. Feliciano 
e Ondina acreditam que não 
há passagem secreta para a 
fonte e decidem reunir os 
guardiães para conversar 
com Gabriel sobre sua mis-
são. Stella e Aranha pressio-
nam Guilherme a encontrar 
um trabalho. Maria procura 
Sóstenes. Nicolau procura 
Tobias. Entre outros aconte-
cimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Eurico conta sobre a ir-

mandade para Marilda, que 
se enfurece com o marido. 
Marcos Paulo não deixa Va-
lentina checar seu trabalho. 
Roseane e Liliane veem Elisa 
ajudar Maltoni. Marilda e 
Ondina se enfrentam. Milu 
repreende Eurico. Jurandir 
proíbe Elisa de se aproximar 
de Maltoni. Marilda decide 
sair de casa. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Vanda avisa Samuca que 

o interventor assumirá a 
SamVita. Marocas enfrenta 
Mariacarla. Lúcio, Mariacarla 
e Betina brindam o sucesso de 
seu plano. Waleska conta a 
Marocas e Samuca que Lival-
do foi passar a noite de Ano 
Novo com Mariacarla. Dom 
Sabino revela a Carmen que 
sabe da gravidez falsa dela 
e de Agustina. Entre outros 
acontecimentos.


