
COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3

PROGRAMAÇÃO

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

VIDRO
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1: 19h e 21h20min.

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

O MENINO QUE QUERIA SER REI
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h40min e 19h. 

WI-FI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h50min.

EU SOU MAIS EU
Cine Max Shopping, sala 2: 17h30min.

HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h15min.

CREED II
Cine Max Shopping, sala 2: 21h.

A SEREIA - LAGO DOS MORTOS
Cine Max Shopping, sala 2: 19h20min.
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SEXTA-FEIRA
André garante a Cris que 

irá resgatá-la da clínica. Ana 
e Flávio pensam em retornar 
ao Rio de Janeiro com Cris. 
Bola e Daniela comemoram a 
simplicidade de Gigi. André 
confronta Isabel, que tenta 
entrar no hospital onde Cris 
está internada. Ana e Flávio 
estranham encontrar Isabel 
na clínica. Mariane procura 
Marcelo. Mauro e Gigi se 
reencontram. Gerson dá uma 
lição de moral em Sheila. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Daniel diz a Letícia que em 

breve viajará ao Brasil. Cris lê 
a carta de Julia para Piedade 
e agradece a Alain. Alain 
afi rma que não desistirá de 
Cris. Grace conforta Margot, 
que sofre com o estado de 
Cris. Lenita aconselha Isabel 
a desistir de difamar Cris nos 
jornais. Dalton confi dencia a 
Alain que há a possibilidade 
de Cris ter sido dopada. Mau-
ro desabafa com Jorge seu 
amor por Gigi. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Isabel provoca Cris, que 

enfrenta a vilã. Isabel alerta 
Alain sobre a presença de 
Cris na casa de Julia. A en-
fermeira do hospital descobre 
que Cris desapareceu. Isabel 
vê Cris diante do espelho. Josi 
se incomoda ao ver Daniela 
e Cláudio juntos. Eugênio se 
desespera com o estado de 
Piedade, e Cris/Julia afi rma 
ao coronel que a mãe fi cará 
bem. Margot entrega a carta 
de Cris para Ana. Entre ou-
tros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
João tenta se explicar para 

Manu, mas a menina vai 
embora do local. Janaína 
promete dinheiro a Galdino, 
caso ele descubra o paradei-
ro de Jerônimo. Moana se 
desculpa com João. Álamo 
defende Diego e Catraca e 
manda Quinzinho soltá-los. 
Otoniel conta a Janice que foi 
demitido. Janaína se propõe 
a ajudar a família de Janice, 
se candidatando à vaga de 
vendedora da Álamo. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Jerônimo manda Galdino 

avisar a Janaína que ele dei-
xou o Rio de Janeiro. Galdino 
inventa para Janaína que 
Jerônimo foi para Guarapari. 
Herculano decide aceitar o 
emprego na PopTV. Jerônimo 
aciona o alarme de incêndio 
do hotel e aproveita a confu-
são para furtar o fi chário do 
balcão. João é demitido da 
rádio. Otoniel devolve a car-
teira a Raimundo e consegue 
um emprego no restaurante. 
Entre outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Valentina se defende de 

Murilo, e Jorge ajuda a pa-
troa. As crianças explicam 
para Machado sobre o sumi-
ço de Feijão. Marcos Paulo 
percebe o estado de Valen-
tina e tenta descobrir o que 
aconteceu. Murilo avisa a 
Gabriel que tem um plano 
contra Valentina. Júnior, Luz, 
Clotilde, Peçanha e Machado 
procuram por Feijão. Afro-
dite conta para Cristiana e 
Diana sobre sua separação. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Geandro se irrita com 

Lourdes Maria, e Socorro 
discute com a filha. Júnior 
conversa com Geandro sobre 
Murilo. Machado afirma a 
Rita de Cássia que encontrará 
Feijão. Ondina e Milu trocam 
confi dências. Gabriel e Judith 
limpam a entrada do túnel de 
acesso à fonte. Ondina conta 
a Gabriel que Robério está 
trabalhando para Valenti-
na. Feijão acorda assustado 
dentro do túnel. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Gabriel conclui seu plano 

para impedir Valentina de se 
aproximar da fonte. Milu se 
espanta ao saber que Murilo 
é fi lho de Sóstenes. Afrodite e 
Cristiana se preocupam com 
Rivalda, que decide procurar 
Nicolau escondida. Marilda 
furta os galões com água da 
fonte escondidos por Valenti-
na. Valentina se desespera ao 
descobrir que seu estoque de 
água da fonte desapareceu de 
forma repentina. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Gisela fi ca arrasada quan-

do Herculano confessa sua 
paixão por Janaína. Janaína 
pede para Herculano esquecê
-la. Janice se sente aliviada ao 
saber que Otoniel recuperou 
o emprego. Janaína conta a Ja-
nice que Herculano é casado 
e tem uma fi lha. Herculano 
procura por Janaína e arma 
uma confusão no local de 
trabalho de Janaína. Diana 
aconselha Herculano a aceitar 
o emprego na PopTV. Entre 
outros acontecimentos.


