
CAPITÃ MARVEL

PROGRAMAÇÃO

CAPITÃ MARVEL 
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h30min (somente 09, 10 
e 13/03), 16h50min, 19h10min e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h30min (somente 09, 
10 e 13/03) 16h50min, 19h10min e 21h30min.

SAI DE BAIXO - O FILME
Cine Santa Cruz, sala 2: 13h40min
(somente 09, 10 e 13/03).
Cine Max Shopping, sala 2: 14h15min
(somente 09, 10 e 13/03).

A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h30min.
Cine Max Shopping, sala 2: 21h20min.

MINHA VIDA EM MARTE
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h30min.

GREEN BOOK
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h15min
(somente 09, 10 e 13/03) e 21h20min.

A MALDIÇÃO DA FREIRA
Cine Max Shopping, sala 2: 19h50min

ALITA - ANJO DE COMBATE
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h40min.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h45min.
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SEXTA-FEIRA
Alain ignora uma mensa-

gem de Letícia. Dalton pede 
Carmo em casamento. Eugê-
nio é rude com Henrique. Te-
resa e Maristela lamentam a 
ausência de Henrique. Alain, 
Isabel e Priscila chegam ao 
Rio de Janeiro. Gentil não 
percebe o interesse de Gilson 
por ela. Eugênio obriga Pie-
dade a dormir em seu quarto. 
Daniel se encanta com o Rio 
de Janeiro. Alain, Priscila e 
Daniel se encontram no Rio. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Gilson acredita que Alain 

mentiu em seu depoimento. 
Otávio afi rma a Gustavo que 
defenderá Danilo. Mimi pro-
voca Dora. Letícia conta a Da-
niel que decidiu viajar para o 
Brasil. Graça ajuda Maristela 
a enfrentar Eugênio para ver 
Henrique. Ana desabafa com 
Flávio sua angústia com a 
situação de Cris. Michele e 
Vitor lamentam a distância 
entre os dois. Américo rouba 
a igreja de Padre Leo. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Eugênio exige que Cris/

Julia expulse Maristela de sua 
casa. Maristela revela a Cris/
Julia que Gustavo comprou 
passagens para ela fugir com 
Henrique. Cris/Julia entrega 
a Otávio um bilhete para 
Danilo. Priscila comenta com 
Isabel que gostaria de morar 
com ela e Alain no Rio de 
Janeiro. Neusa anuncia que 
viajará com Michele. Lenita 
revela a Pat que ela não é fi lha 
biológica de Marcelo. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Vanessa considera a pro-

posta de Mercedes e inventa 
ao promotor que João a pro-
curou para mudar seu depoi-
mento. João se desespera com 
a acusação de Vanessa. João 
se nega a seguir o conselho de 
Giovana, que pede ao cliente 
para assumir que foi um aci-
dente. João é condenado pela 
morte de Nicole. Quinzão 
diz a Mercedes que eles des-
truíram a vida de João. Kika 
consola Manu. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Lidiane é dura com João 

e lhe pede para se afastar 
definitivamente de Manu. 
Vanessa embarca para Lon-
dres, com a intenção de não 
voltar ao Brasil. Herculano 
conta a Janaína sobre a pro-
posta de Portugal e lhe avisa 
que desiste da viagem se ela 
decidir fi car com ele. Janice 
tenta convencer Janaína de 
não deixar Herculano viajar. 
Janaína tenta incentivar João 
a não desistir de lutar. Entre 
outros acontecimentos.

SEXTA-FEIRA
Valentina ouve a conversa 

de Olavo com Laura. Ola-
vo informa a Machado que 
Laura reapareceu. Valentina 
demite Sampaio, e Olavo o 
contrata. Marcos Paulo acon-
selha Valentina a se recon-
ciliar com Gabriel. Nicolau 
sugere que Bebeto esqueça o 
teste de dança para se dedicar 
ao quiosque. Rivalda garante 
que sempre ajudará Nicolau. 
Gabriel e Judith sentem or-
gulho de Feijão. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Valentina fi ca furiosa com 

a imposição de Olavo, e Mar-
cos Paulo reitera o conselho 
que deu à amiga sobre Ga-
briel. Murilo sai para en-
contrar Valentina. Júnior 
convida Luz para jantar em 
sua casa. Valentina chega 
à casa de Eurico e todos se 
surpreendem. Peçanha per-
cebe o interesse de Patrício 
em Liliane. Sampaio barra a 
entrada de Murilo no sobrado 
e comenta com Olavo. Entre 
outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Gabriel não acredita no 

pedido de reconciliação de 
Valentina. Luz promete guiar 
Sóstenes até o local que leva à 
fonte. Nicolau pede a Afrodi-
te para voltar para casa. Mar-
cos Paulo vê Valentina chegar 
ao cabaré e manda Mattoso se 
afastar. Sampaio se recusa a 
contar a Olavo o que aconte-
ceu com Laura. Ondina não 
deixa Valentina se embriagar 
e pede que Marcos Paulo a 
leve para casa.  Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
João conta a Moana que 

Giovana entrará com um pe-
dido de liberdade condicio-
nal para ele. Manu agradece a 
Jerônimo por ter conseguido 
a campanha publicitária e 
não demonstra interesse nas 
tentativas de sedução do ra-
paz. Lidiane lamenta a falta 
de dinheiro. Dandara comen-
ta com Catraca que Janaína 
está bem financeiramente.  
Quinzinho e Larissa decidem 
marcar a data do casamento. 
Entre outros acontecimentos.


