
Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Va-
nellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais 
uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no 
Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide 
web, no universo expansivo e desconhecido da in-
ternet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva 
para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. 
Para isso, eles contam com a ajuda dos “cidadãos da 
Internet” e de Yess, a alma por trás do “Buzzztube”, 
um famoso website que dita tendências.

WIFI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET

PROGRAMAÇÃO

WIFI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h, 17h10min e 19h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h30min e 16h40min.

BUMBLEBEE
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h50min, 19h e 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h50min, 19h e 
21h10min.

AQUAMAN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 18h45min e 21h20min.

D.P.A. 2 - DETETIVES DO PRÉDIO AZUL: O FILME
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h50min.
Cine Max Shopping, sala 2: 15h.
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NOVELAS

Espelho da Vida O Tempo Não Para O Sétimo Guardião

SEXTA-FEIRA
Cris faz uma revelação 

para Alain, diz que ele é a 
reencarnação de Gustavo 
Bruno. Isabel fica perplexa 
ao fi car sabendo que Priscila 
achou Julia parecida com 
Cris. Américo se sai bem e 
ganha no jogo de pôquer. 
Gentil revoltado se nega a dar 
dinheiro para Lenita pagar 
as mensalidades da escola 
de Pat. Flávio fi ca surpreso 
ao ver Jadson dormindo em 
sua cama. Entre outros acon-
tecimentos.

SÁBADO
Isabel não gosta de saber 

que Alain quer a guarda 
compartilhada de Priscila. 
Sheila confi rma a Alain que 
os papéis achados na mol-
dura do quadro não eram 
documentos. Alain tenta 
descobrir informações sobre 
Gustavo Bruno. Cris pede à 
Guardiã que impeça Isabel de 
entrar na casa e é convencida 
a entrar no portal. De longe, 
a Guardiã observa Alain e 
Bola entrando na casa. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Gustavo afi rma a Cris/Ju-

lia que acredita que Danilo e 
Maristela sejam pais de Hen-
rique. Alain encontra o brinco 
de Cris no quarto de Julia. 
Cris/Julia conhece a avó 
Albertina, mãe de Eugênio. 
Alain lê carta de Julia e hesita 
sobre o assassino da moça. 
Isabel dá dinheiro a Lenita e 
propõe queimar provas que 
uma tem contra a outra. Ana 
desconfia quando Américo 
chega com presentes. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Marocas tenta convencer 

Samuca a não assumir a culpa 
pelo roubo da patente. Expul-
sos da pensão por Coronela, 
Amadeu, Teófi lo, Monalisa 
e Zelda alugam um quarto 
no cortiço. Waleska desco-
bre que Livaldo e Carmen 
estão no cassino clandestino. 
Samuca ajuda Dom Sabino a 
entrar no cassino. Dom Sa-
bino fl agra Livaldo seminu 
diante de Carmen e o desafi a 
para um duelo. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Dom Sabino com um gran-

de esforço consegue tirar 
Carmen do cassino. Gabiru 
entrega uma notifi cação de 
Dom Sabino para o duelo. 
Lalá se apresenta para Li-
valdo como seu protetor. 
Lucio avisa que não contará 
a Livaldo que eles colocarão 
balas de festim na arma de 
Dom Sabino. Marocas diz 
ao seu pai que não permitirá 
que ele arrisque a sua vida 
em um duelo. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Gabriel não acredita nos 

guardiães, que tentam con-
vencer o rapaz de sua missão. 
Luz tem um mau pressenti-
mento e vai até o casarão com 
Sóstenes. Valentina decide 
entrar no casarão, e Gabriel 
vai embora. Os guardiães 
temem que Gabriel conte 
o que descobriu para Luz. 
Luz se preocupa com o noi-
vo. Gabriel tenta entender a 
conversa com os guardiães. 
Mirtes foge do hospital. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Eurico fica acuado com 

a insistência de Valentina. 
Ypiranga invade a sala de Eu-
rico, e Valentina se enfurece. 
Nicolau é rude com Afrodite 
na frente de Walid. Elisa não 
deixa Maltoni se aproximar 
dela. Walid convence Nicolau 
a assistir a uma luta de Diana. 
Aranha vai com Stella prestar 
queixa sobre o desapareci-
mento de Mirtes. Sampaio 
persegue Léon e reconhece 
a marca de Gabriel no pelo 
do gato. 

SEGUNDA-FEIRA
Sóstenes impede Maria de 

falar com a neta. Luz recla-
ma do silêncio de Gabriel. 
Aranha e Stella decidem 
seguir Mirtes. Machado fl a-
gra Leonardo fi lmando Rita 
de Cássia. Olavo vê Maria 
conversando com Sóstenes e 
descobre o segredo que en-
volve Luz. Mirtes fi nge não 
conhecer Aranha e Stella, que 
desmascara a sogra. Afrodite 
não fala com Nicolau. Ma-
rilda volta para Serro Azul. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Marocas, revoltada, amea-

ça se afastar de Dom Sabino, 
caso o pai mantenha a decisão 
de duelar. Samuca e Marocas 
questionam a atuação de Ma-
riacarla como interventora. 
Dom Sabino se despede da 
sua família. Lalá, de forma 
bem discreta, consegue trocar 
a bala da arma de Dom Sabi-
no, enquanto Eliseu dorme. 
Carmen pede com insistência 
para que Dom Sabino desista 
do duelo. Entre outros acon-
tecimentos.


