
Carol Danvers (Brie Larson) é ex-agente da Força 
Aérea norte-americana, que, sem se lembrar de sua 
vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte 
de seu exército de elite. Inimiga declarada dos Skrull, 
ela acaba voltando ao seu planeta de origem para 
impedir uma invasão dos metaformos, e assim vai 
acabar descobrindo a verdade sobre si, com a ajuda do 
agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) e da gata Goose.

CAPITÃ MARVEL

PROGRAMAÇÃO

CAPITÃ MARVEL
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h30min (somente 16, 17 
e 20/03), 16h50min, 19h10min e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h30min (somente 16, 
17 e 20/03), 16h50min, 19h10min e 21h30min.

A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h45min
(somente 16, 17 e 20/03).
Cine Max Shopping, sala 2: 18h.

CINDERELA POP
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (somente 16, 17 e 20/03) e 
19h35min.

MINHA VIDA EM MARTE
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h35min.

GREEN BOOK
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h20min.

A MALDIÇÃO DA FREIRA
Cine Max Shopping, sala 2: 16h30min, 19h50min e 
21h20min.

COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h40min (somente 16, 
17 e 20/03).
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SEXTA-FEIRA
Gustavo garante a Danilo 

que seu filho não nascerá. 
Piedade e Bendita recebem 
um bilhete de Cris/Julia. 
Marcelo afirma a Pat que 
Lenita a ama. Mariane e Josi 
retomam sua amizade. Mau-
ro enfrenta Marcelo, acredi-
tando que o advogado está 
envolvido com Gigi. Margot 
alerta Gilson sobre a possível 
cumplicidade entre Isabel e 
Sheila. Alain, Isabel e Prisci-
la voltam para Rosa Branca. 
Entre outros acontecimentos.

SÁBADO
Priscila sente a presença de 

Felipe no carro. Gilson inter-
roga Sheila, que acaba reve-
lando que dopou Cris a man-
do de Isabel. Isabel convence 
Alain a retomar o namoro dos 
dois. Gilson intimida Isabel a 
depor. Na delegacia, Sheila 
revela todas as armações de 
Isabel. Alain liga para Grace 
e pede que ela proteja Priscila. 
Cris/Julia conta a Padre Luiz 
que Henrique é fi lho biológi-
co de Eugênio.  Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Isabel implora para não 

ser presa. Josi considera estar 
apaixonada por Cláudio. Bola 
termina seu relacionamento 
com Sheila. Alain tem um 
pesadelo com seu passado. 
Jorge pede ajuda a Dalva 
para encontrar Marina. Grace 
insiste para que Alain estu-
de sobre vidas passadas e 
experimente uma sessão de 
regressão. André se preocupa 
com o reencontro de Cris e 
Daniel. Entre outros aconte-
cimentos.

SEXTA-FEIRA
Mercedes avisa a Figuei-

rinha que Jerônimo precisa-
rá de seus serviços. Diana 
reconhece que Gisela ama 
Herculano. Madá joga cartas 
para Larissa e aconselha a 
moça a pensar melhor antes 
de se casar com Quinzinho. 
Jerônimo pede que Figuei-
rinha descubra o paradeiro 
de Vanessa. João comenta 
com Diego que permanecerá 
distante de Manu, para o bem 
da ex-namorada. Entre outros 
acontecimentos.

SÁBADO
Otoniel aconselha João a ir 

para casa, com receio de que o 
sobrinho faça algo que preju-
dique sua liberdade condicio-
nal. Manu diz a Jerônimo que 
não gostou de ter sido beijada 
por ele e afi rma que os dois 
são apenas amigos. Jerônimo 
afirma a Manu que a ama. 
Gisela incentiva Herculano 
a participar da seleção para 
diretor em uma produtora.  
Jerônimo é seguido por um 
carro. Entre outros aconteci-
mentos.

SEXTA-FEIRA
Marcos Paulo pede para 

falar com Gabriel. Afrodite 
pede que Adamastor desen-
volva um site para o quios-
que. Marcos Paulo conta 
para Gabriel o que Olavo 
está fazendo com Valentina. 
Murilo se desentende com 
Sampaio. Afrodite explica 
seus planos para Nicolau e 
faz uma proposta. Nicolau 
se surpreende ao ver Rivalda 
trabalhando no quiosque. Va-
lentina desafi a Olavo. Entre 
outros acontecimentos.

SÁBADO
Júnior conta para Sóstenes 

que Murilo se mudou para 
a casa de Valentina. Laura 
conta para Gabriel por que 
tentou seduzi-lo. Júnior é 
hostil com Luz. Sóstenes pro-
cura Murilo, que pede para 
conversar com o pai em sua 
casa. Marcos Paulo pede que 
Mattoso troque o esconderijo 
das fórmulas. Os guardiães 
procuram por Feliciano. Ola-
vo repreende Lourdes Maria 
por falar dele para Valentina. 
Entre outros acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Olavo confronta Lourdes, 

que tenta se explicar para 
Geandro. Murilo explica 
sobre a Irmandade para Sós-
tenes e Luz, e afirma que 
Gabriel, como guardião-mór, 
precisa viver em isolamento. 
Feliciano confessa para Padre 
Ramiro seu amor por Valenti-
na. Valentina questiona Mar-
cos Paulo sobre a presença de 
Mattoso na cidade. Marilda 
acusa Fabim de assédio. Luz 
procura Gabriel. Entre outros 
acontecimentos.

SEGUNDA-FEIRA
Mercedes recebe rosas do 

Duque Alexander. Jerôni-
mo é seguido por um carro 
estranho. Quinzão entrega 
dinheiro para Gisela, escon-
dido de Mercedes, e revela as 
saudades que sente da fi lha e 
da neta. Jerônimo recebe uma 
ligação marcando um encon-
tro na pensão de Odélia, e se 
surpreende ao ver Galdino. 
O Duque de Kiev apresenta a 
todos sua esposa, a Duquesa 
Vanessa. Entre outros acon-
tecimentos.


