
Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin 
Crumb (James McAvoy), o homem com 24 perso-
nalidades diferentes, passa a ser perseguido por 
David Dunn (Bruce Willis), o herói de Corpo Fe-
chado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem 
inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de 
Elijah Price (Samuel L. Jackson), que manipula seus 
encontros e guarda segredos sobre os dois.

VIDRO

PROGRAMAÇÃO

VIDRO
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h40min, 19h e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1: 19h e 21h30min.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h10min e 17h10min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 15h e 17h.

MINHA VIDA EM MARTE
Cine Santa Cruz, sala 1: 19h10min e 21h15min.

WIFI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min.

EU SOU MAIS EU
Cine Max Shopping, sala 2: 16h50min.

HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h40min.

CREED II
Cine Max Shopping, sala 2: 18h50min e 21h15min.
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SEXTA-FEIRA
Alain consegue resgatar 

Isabel, e todos o ajudam. 
Cris/Julia se preocupa com 
Piedade. Padre Luiz pede 
notícias a Bendita sobre Pie-
dade. Dalton examina Isabel. 
Gentil acusa Américo de não 
ser um bom pai para seus 
filhos. Alain vai com Isabel e 
Priscila para a casa das duas. 
Daniela provoca Bola por 
causa de Sheila. Piedade pede 
ajuda a Cris/Julia para saber 
de Padre Luiz. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
A Guardiã avisa a Cris 

que ela não deve interferir 
no passado e que, se o fizer, 
perderá sua proteção. Cris 
procura Dalton, que alerta a 
atriz. Isabel provoca Alain, 
que disfarça seu incômodo 
para poupar Priscila. Margot 
conforta Cris, que sofre por 
não poder salvar Piedade no 
passado. Marcelo se preocu-
pa com Isabel, e acaba discu-
tindo com Mariane. Marcelo 
visita Isabel. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Dalton medica Cris, e Alain 

se revolta com o estado da ex-
noiva. Ana, Flávio e Margot 
afirmam a Alain que Cris está 
visitando seu passado como 
Julia Castelo. Américo tenta 
invadir o casarão de Margot 
atrás de Cris, mas Débora 
o enfrenta. Alain garante a 
Flávio, Ana, Margot e Dalton 
que velará o sono de Cris até 
que ela desperte e lhe diga 
onde esteve. Cris desperta 
e chama Alain de Gustavo. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Mercedes repreende Quin-

zinho por não ter ido à reu-
nião na PopTv. Quinzinho 
diz à mãe que quer se casar 
com Larissa. Herculano con-
vida Janaína para sair. Lidia-
ne avisa Jofre sobre oportu-
nidade para Manu participar 
de uma novela. Lidiane e 
Janaína flagram Manu e João 
aos beijos. Vanessa furta o 
perfume de Larissa. Jerônimo 
observa Herculano conver-
sando com João. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Herculano fica furioso 

ao saber que Gisela viajou 
e deixou a filha adoentada. 
Janaína fica decepcionada ao 
saber que Herculano voltou 
para o Rio de Janeiro sem se 
despedir dela. Madá entra 
em transe e intui que o nome 
de sua confecção será Top 
Wave. Quinzão informa a 
Herculano que Isadora deve 
ser operada. Tutano avisa a 
Jerônimo que eles vão roubar 
um carro para fazer o assalto.
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Laura repreende Olavo 

pela forma como trata Lour-
des. Geandro se surpreende 
ao ver Júnior e Luz juntos. 
Leonardo discute com Rita 
e decide suspender as gra-
vações do filme. Fabim pres-
siona Marilda pelo encontro 
dos dois. Gabriel e Eurico são 
convocados para uma reu-
nião sobre a desapropriação 
do casarão. Machado arma 
com Cardoso para patrocinar 
o filme de Leonardo. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Marilda exige explicações 

de Eurico sobre a Irmandade. 
Jurandir beija Milu, e Rivalda 
flagra os dois. Ondina desco-
bre que Robério está traba-
lhando na casa de Valentina. 
Elisa e Maltoni veem Milu 
e Jurandir juntos, e a meni-
na cobra satisfações do pai. 
Olavo reconhece Firmina, e 
Neide desconfia do compor-
tamento da mãe. Marilda não 
consegue cumprir seu acordo 
com Fabim. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Feliciano questiona Padre 

Ramiro sobre a proposta 
de Gabriel. Marcos Paulo 
reclama de ter que adiar sua 
visita à fonte. Marilda insis-
te em seduzir Eurico. Luz 
elogia Júnior para Sóstenes. 
Mirtes segue Jurandir até loja 
de Milu. Milu desconfia do 
comportamento de Rivalda. 
Luz tem uma ideia sobre a 
biblioteca e fala com Júnior. 
Fabim não consegue ficar 
com Marilda.  Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Jerônimo e João brigam, e 

Janaína fica abalada ao ver os 
filhos feridos. Madá comenta 
com Diana que teme que a 
Top Wave possa prejudicar 
seu casamento com Álamo. 
Depois que Janaína diz que 
não vai expulsar Jerônimo de 
casa, João resolve ir embora 
de Armação do Sul. Gisela 
tenta se desculpar pelo estado 
em que chegou ao hospital, 
mas Herculano não lhe dá 
atenção. Entre outros acon-
tecimentos.


