
A animação acompanha o personagem Soluço e o 
desenvolvimento de seu maior sonho: arrumar um lar 
onde os dragões possam viver em paz. Mas, no meio 
deste plano, o perigo começa a rondar a sociedade 
viking quando o vilão Grimmel aparece para acabar 
com a liberdade dos dragões, especialmente Banguela.

|Gênero: Animação, Família, Aventura.
| Direção: Dean DeBlois.
| Data de lançamento: 17 de janeiro de 2019.
| Roteiro: Dean DeBlois, Autor da obra original Cres-
sida Cowell.
| Elenco: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blan-
chett, Kit Harington, Craig Ferguson, F. Murray 
Abraham, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse.
| Produção: Brad Lewis, Michael A. Connolly, Roy 
Lee, Dean DeBlois.
| Empresas envolvidas: Dream Works Animation, 
Mad Hatter Entertainment e Universal Pictures.
| Nacionalidade: EUA
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COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h50min, 16h50min e 19h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h, 16h e 17h50min.

AQUAMAN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 21h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 21h30min.

WIFI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min e 19h10min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h50min.

O RETORNO DE MARY POPPINS
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h40min.

MINHA VIDA EM MARTE
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h15min.

DRAGON BALL SUPER BROLY
Cine Max Shopping, sala 1: 19h50min.

HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h40min, 19h e 
21h15min.
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NOVELAS

O Tempo Não Para

SEXTA-FEIRA
Daniel fica intrigado com 

o quadro de Danilo. Gustavo 
afirma a Cris/Julia e Dora 
que Lucas tem um relaciona-
mento com Hildegard. Otá-
vio dá dinheiro ao enfermeiro 
para que mantenha Danilo 
vivo. Isabel pede que Sheila 
pressione Bola sobre notícias 
de Cris. A Guardiã permite 
que Edméia/Grace entre no 
quarto de Julia. Edméia/ 
Grace conclui que o espelho 
de Julia é um portal para 
outra dimensão. Hildegard 
exige que Eugênio encontre 
Danilo. Vitor vê Américo com 
o dinheiro do jogo e repreen-
de o pai. Américo cobra de 
Margot o paradeiro de Cris. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Alain não acredita que a 

Guardiã esteja morta e afirma 
a Bola que investigará o caso. 
Daniel revela na terapia que 
o quadro de Danilo é o mes-
mo retrato que o assombra. 
Augusto garante a Hilde-
gard que encontrará Danilo. 
Dora consegue descobrir 
com Otávio o paradeiro de 
Danilo. Otávio confessa a 
Gustavo que revelou a Dora 
sobre Danilo, e o marquês 
briga com o irmão. Gustavo 
leva Cris/Julia até o hospital, 
mas os dois descobrem que 
Danilo já não está mais no 
local. Alain procura Margot e 
decide nomear Mariane como 
a protagonista de seu filme. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Irmã Dolores cuida de 

Danilo. Augusto leva Hil-
degard para visitar Danilo, 
que clama por Julia. Piedade 
questiona Cris/Julia sobre 
sua decisão de se casar com 
Gustavo. Dora implica com 
Teresa, e Graça a repreende. 
Margot conforta Ana e Flá-
vio, que sofrem com a falta 
de notícias de Cris. Cris/Julia 
aceita o pedido de noivado 
de Gustavo, e Dora se revolta 
contra o amante. Alain tem 
um sonho com Gustavo e 
Otávio. Mariane pede uma 
nova chance a Marcelo. Eu-
gênio descobre o paradeiro 
de Danilo e confronta Madre 
Joana. Entre outros aconteci-
mentos.

SEXTA-FEIRA
Marocas fica abalada quan-

do Helen conta que o vírus 
da varíola foi encontrado em 
seu sangue. Vanda comunica 
a Carmen que a confissão de 
Livaldo possibilitou a recu-
peração da Samvita. Mateus 
liberta Marocas. Barão deixa 
claro a Florêncio que ele mu-
dou de vida e agora atende 
pelo nome de Adan. Maro-
cas conta a Samuca sobre o 
vírus. Marocas anuncia à fa-
mília que todos pensam que 
eles são portadores de uma 
doença contagiosa. Damásia, 
Menelau e Cecílio enfrentam 
Mateus. Damásia aceita o 
convite de Elmo para ser sua 
sócia na padaria. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Helen escuta Petra confa-

bulando com Mateus sobre 
a quarentena das pessoas 
congeladas. Herberto exige 
a cabeça de Mariacarla para 
fazer a manipulação do vírus 
a pedido de Lúcio. Samuca e 
Marocas decidem se unir a 
Rafael em seu acampamen-
to. Eliseu emociona com seu 
depoimento no processo a 
favor da Samvita. Samuel avi-
sa a todos que a Samvita foi 
recuperada. Helen informa 
a Vanda que Petra e Mateus 
conseguiram a tutela dos 
congelados. Marocas ajuda 
Miss Celine a se arrumar para 
o casamento. Miss Celine e 
Elmo se casam. Entre outros 
acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Gabriel se incomoda com 

a presença de Júnior, que 
provoca o rapaz. Valentina 
chantageia Machado, e Rita 
de Cássia devolve as lingeries 
da empresária. A juventude 
de Marilda é restabelecida, 
e Geandro se espanta com a 
aparência da mãe. Nicolau 
desconfia quando Rivalda 
fala sobre Afrodite. Liliane 
conclui que Jurandir está 
atormentado por seus sen-
timentos por Milu. Marilda 
provoca Mirtes. Ypiranga e 
Scarlet planejam lucrar com 
a instalação da antena de 
telefonia. Socorro ameaça 
Lourdes, que decide sair 
de casa. Elisa beija Maltoni. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Ondina amedronta Valen-

tina e diz que León protegerá 
a Irmandade. Luz comenta 
com Sóstenes sobre um livro 
antigo que viu no casarão de 
Gabriel. Júnior conta a Maril-
da e Eurico que Geandro so-
fre por um amor impossível. 
Socorro se desespera com a 
ausência de Lourdes Maria. 
Geandro vê quando Lourdes 
e Alfredo rumam para São 
Paulo. Ondina conversa com 
Gabriel, que anuncia que 
fará um teste de confiança 
com Eurico. Neide revela a 
Clotilde a história sobre sua 
filha perdida. Mirtes afirma 
a Guilherme que o plano dos 
dois dará certo. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Valentina aceita que Feli-

ciano a acompanhe à inau-
guração do restaurante de 
Tobias. Mirtes se incomoda 
com a presença de Ondina e 
Adamastor no restaurante. 
Milu se aproxima de Macha-
do, e Rita desconfia. Lucilene 
revela a Socorro que Lourdes 
Maria fugiu para São Pau-
lo. Olavo rechaça Lourdes, 
que se desespera. Patrício 
entrevista os convidados de 
Tobias. Stella estranha o com-
portamento de Mirtes. Judith 
e Gabriel preparam o teste de 
confiança de Eurico. Sampaio 
entra no túnel secreto que 
leva até a fonte. Gabriel chega 
ao restaurante. Entre outros 
acontecimentos.

O Sétimo GuardiãoEspelho da Vida

SEGUNDA-FEIRA
Marocas percebe que sua 

família está confinada na 
própria casa. Teófilo pede 
abrigo a Barão. Samuca re-
cusa a orientação de Petra 
para deixar a mansão. Petra 
decide invadir a mansão 
para retirar Samuca. Carmen 
e Vanda concluem que a 
reunião na Criotec era uma 
armadilha. Samuca é levado 
pelos soldados. Belém avisa 
a Eliseu e Paulina que Adan 
será condenado. Florêncio 
não concorda em esconder 
Teófilo, que acaba sendo de-
tido para interrogatório. Van-
da comunica a Carmen e a 
Samuca que a família Sabino 
Machado pertence ao Estado. 
Entre outros acontecimentos.


