
É a volta dos personagens icônicos da série de su-
cesso da Rede Globo, como Caco (Miguel Falabella), 
Magda (Marisa Orth) e Ribamar (Tom Cavalcante), 
assim como novos personagens que vão se somar à 
bagunça.

SAI DE BAIXO - O FILME

PROGRAMAÇÃO

SAI DE BAIXO - O FILME
Cine Santa Cruz, sala 1: 17h20min e 21h.
Cine Max Shopping, sala 2: 15h30min e 19h20min.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h20min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h15min.

A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h15min e 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1: 19h30min e 21h30min.

MINHA VIDA EM MARTE
Cine Santa Cruz, sala 1: 19h.

O MENINO QUE QUERIA SER REI
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h.

UMA AVENTURA LEGO 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h10min.

CREED II
Cine Max Shopping, sala 1: 17h30min.

ALITA - ANJO DE COMBATE
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h10min e 21h10min.
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SEXTA-FEIRA
Augusto socorre Cris/

Julia. Daniel comenta com 
Letícia sobre sua infância. 
Piedade descobre a gravidez 
de Cris/Julia e teme pela vida 
da fi lha e da criança. Gustavo 
ameaça Dora e Teresa defen-
de a irmã. Sob orientação de 
Fabrício, Eugênio aceita que 
Cris/Julia se recupere em sua 
casa. Cris/Julia pede a Bendi-
ta pra ser a madrinha de seu 
fi lho. Alain questiona Isabel 
sobre o espelho de Julia. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Alain quase cede às ten-

tativas de sedução de Isabel. 
Bendita ajuda Cris/Julia e 
Danilo a se comunicarem. 
Ana e Flávio leem o diário 
de Julia e conversam sobre 
suas vidas passadas. Piedade 
revela a Padre Luiz sobre a 
gravidez de Cris/Julia. Lucas 
beija Mimi para provocar 
Dora. Gustavo ajuda Mariste-
la a fugir com Henrique para 
Paris. Alain encontra o site 
de Letícia na internet. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Augusto e Nestor afi rmam 

a Danilo que a única forma de 
libertá-lo da prisão é fazendo 
com que Julia deponha a seu 
favor. Neusa se desespera 
ao descobrir sobre a viagem 
de Michele para Nova York. 
Alain resiste à sedução de 
Isabel. Mauro e Mariane ten-
tam fi car juntos. Josi descobre 
segredo de Gigi, que confessa 
à fi gurinista que o namorado 
a deixou. Eugênio revela seus 
segredos a Gustavo. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Durante a festa, João conta 

a Quinzinho a verdade sobre 
Jerônimo e desmascara o ir-
mão na frente de todos. Quin-
zinho expulsa Jerônimo da 
casa, e João promete ao irmão 
que provará que foi ele quem 
roubou os dólares de Celesti-
ne. Jerônimo briga com João, 
que acaba caindo de um bar-
ranco. João acorda deitado no 
deque, com Nicole sem vida 
a seu lado. João é preso pelo 
suposto assassinato. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Jerônimo diz ao delegado 

que João chegou alterado 
à festa. Lidiane não deixa 
Manu ir à delegacia ver João. 
Moana garante a Murilo que 
João é inocente. Madá fica 
nervosa ao constatar que sua 
premonição se realizou. Mer-
cedes nota o braço machuca-
do de Quinzinho. Raimundo 
apresenta a Janaína uma ad-
vogada para defender João. 
Jerônimo pede a Mercedes 
um cargo na PopTV. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Sóstenes não aceita falar 

com Murilo. Gabriel faz um 
acordo com Feijão. Marilda 
fi ca animada com a disposi-
ção de Eurico. Mirtes passa 
mal e descobre que Stella 
sabotou sua bebida com la-
xantes. Diana obriga Rivalda 
a desistir de ser sua assistente 
de karatê. Adamastor vê Mar-
cos Paulo deixando o quarto 
de Mattoso pela manhã. Ni-
colau afi rma a Bebeto que não 
recebeu carta para ele. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Mirtes se desespera ao 

descobrir que Mattoso está 
hospedado na pousada. Ara-
nha tem uma conversa séria 
com Stella. Gabriel diz que 
Murilo precisa confiar em 
Luz. Sóstenes decide con-
versar com Murilo, e Luz vai 
atrás do avô. Eurico é cari-
nhoso com Geandro, que se 
emociona. Eurico e Marilda 
procuram Valentina. Firmina 
teme ao ver Olavo chegar 
ao restaurante. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Sóstenes não acredita no 

que Murilo fala. Luz encon-
tra o colar da Irmandade e o 
mapa que mostra o acesso à 
fonte. Sampaio observa e se 
revolta com a proximidade 
de Murilo e Valentina. Ada-
mastor desconfi a da proxi-
midade de Marcos Paulo 
e Mattoso. Stella decide se 
mudar para a pousada de 
Ondina. Geandro decide e  se 
declara para Lourdes. Mirtes 
procura por Mattoso. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Mercedes manda Muri-

lo se concentrar em João e 
não envolver sua família no 
crime. Figueirinha entrega 
o dossiê sobre Jerônimo a 
Mercedes. Jerônimo come-
mora com Vanessa o convite 
de Mercedes para ser o novo 
diretor de programação da 
PopTV. João fica arrasado 
ao notar que Manu não se 
convenceu de sua inocência. 
Janaína procura Mercedes 
para desmascarar Jerônimo. 
Entre outros acontecimentos.


