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Capítulo 37 - Segunda-feira
Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. 
Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. 
Emília observa Higino brincar com Justina. 
Carlos examina o pai e decide chamar seu 
professor para atendê-lo. Soraia se anima ao 
ver Julinho chegar ao casamento. Carlos afir-
ma a Lola que o caso de Júlio é grave.

Capítulo 38 - Terça-feira
O médico avisa a Lola que Júlio precisa ser 
internado. Isabel critica Soraia por pensar 
em atrapalhar a cerimônia de casamento de 
Assad. Alfredo se sente culpado por ter agra-
vado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde 
a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piqueni-
que. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital. 
 
Capítulo 39 - Quarta-feira
Lola é impedida de acompanhar o mari-
do ao chegar no hospital. Marion procura 
Almeida para ter notícias de Júlio. O carro 
de Zeca atola na estrada. Lola se emociona 
ao ver o retrato da família feito por Marcelo. 
Carlos avisa a Afonso que mandou uma car-
ta para Inês. Lola se preocupa com o estado 
de Júlio. Zeca decide fazer o parto de Olga.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Lola chama os enfermeiros para cuidar de 
Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política 
e Isabel o repreende. Karine convence Assad 
a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola con-
versa com Clotilde no hospital. Almeida pede 
permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel 
e os irmãos se reúnem em volta da cama de 
Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Clotilde e Almeida tentam disfarçar a inquie-
tação com o reencontro. Alfredo se recusa a 
falar com Marion. Alfredo pede que Marion 
se afaste de seu pai. A filha mais nova de 
Zeca se prende no banheiro e todos se de-
sesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. 
Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber 
de Marion. Emília conta para Justina sobre a 
volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hos-
pital e se encontra com Lola.

Capítulo 42 - Sábado
Marion tenta disfarçar sua reação ao ver 
Júlio, mas Lola desconfia. Júlio recebe alta 
do hospital. Genu tenta aproximar Clotilde 
de Afonso. Soraia flerta com Julinho. 
Carlos não consegue quitar todas as par-
celas da prestação da casa. Alfredo desco-
bre que Marion esteve no hospital. Emília 
confessa a Higino que teme a convivência 
de Adelaide com Justina. Alfredo procura 
Marion.

 
Capítulo 91 - Segunda-feira
Alberto fica indignado com o insulto de Vera, que 
o acusa de estar seduzindo Paloma. Glória con-
ta a Luan que viu Alice presenteando Waguinho. 
Ramon e Francisca ficam juntos. Paloma bei-
ja Marcos. Peter não gosta de ver Ramon com 
Francisca. Francisca pede Ramon em namoro.

Capítulo  92 - Terça-feira
Ramon aceita namorar Francisca. Paloma e 
Ramon conversam sobre seus novos relaciona-
mentos. Nana elogia Vera para Alberto. Patrick 
conta a Gabriela que o namoro com Lorena é fal-
so. Paloma recusa o pedido de namoro de Marcos.

Capítulo  93 - Quarta-feira
Paloma explica para Marcos o motivo de sua 
recusa. Elomar deixa Waguinho frequentar a bi-
blioteca, a pedido de Francisca e Alice. Silvana 
mostra a Mário a gravação que fez de Diogo 
beijando Jeniffer, e diz que tem um plano para 
desmascará-lo. Gabriela beija Patrick. Eugênia 
decide contar a Nana que Diogo a está traindo. 

Capítulo  94 - Quinta-feira
Silvana convence Eugênia a flagrar Diogo 
com Jeniffer. Silvana teme que Mário termine 
com ela para ficar com Nana. Francisca suge-
re a Ramon que chame os filhos para jantar 
com eles. Eugênia flagra Diogo com Jeniffer.

Capítulo  95 - Sexta-feira
Eugênia exige que Diogo conte sobre sua trai-
ção para Nana e demite Jeniffer. Alberto elo-
gia o trabalho de Vera. Nana e Sofia conver-
sam sobre a possibilidade de Alberto namorar 
Vera. Vera pressiona Diogo, ameaçando contar 
a Nana sobre sua traição.

Capítulo  96 - Sábado
Diogo revela a Nana que se envolveu com Jennifer. 
Paloma aceita namorar Marcos. Nana termina seu 
casamento. Todos se surpreendem quando Nana 
anuncia que Diogo deixará a mansão.

Capítulo 151 - Segunda-feira
Tibério prepara Jô para o julgamento. Chiclete 
dá um novo celular a Vivi. Camilo e Yohana de-
põem e Amadeu se preocupa com a boa atu-
ação de Tibério Márcio tem um plano para unir 
Britney e Abel. Régis depõe e confessa todos 
os seus crimes com Jô. Matilde diz a Joana que 
uma pessoa roubou a filha de Maria da Paz no 
passado. Fabiana atenua seu depoimento so-
bre Jô. Antero desconfia de que Evelina mentiu 
no tribunal. Téo acusa Jô de assassina.

Capítulo 152 - Terça-feira
Tibério confunde Téo, que acaba confessan-
do que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que 
não quer ter mais nada com ele. Joana diz a 
Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. 
Cornélia e Dorotéia se preocupam com a 
saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam 
para unir Abel e Britney. Márcio declara seu 
amor por Kim. Cássia cobra de Agno o ca-
samento dele com Leandro. Maria da Paz e 
Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.
 
Capítulo 153 - Quarta-feira
Na prisão, Jô conhece Capitã, que dá um novo 
nome à moça. Maria da Paz afirma a Amadeu 
que não consegue pensar em um novo relacio-
namento. Agno pede Leandro em casamento. 
Capitã e Nalva ameaçam Jô. Kim convida Vivi 
para ser sua madrinha de casamento. Antero 
sugere que Evelina o acompanhe em sua ida à 
fábrica de Fabiana. Rock questiona Dorotéia e 
Eusébio, e descobre que Joana pode ser filha 
de Maria da Paz. Kim insiste para que Vivi se li-
vre de Camilo. Régis aposta todo o seu dinhei-
ro no cassino. Maria da Paz declara a Rock e 
Joana que sua missão é resgatar Jô.
 
Capítulo 154 - Quinta-feira
Maria da Paz explica a Rock e Joana que não 
desistirá de Jô. Amadeu conversa com Carlito 
sobre seu amor por Maria da Paz. Otávio im-
pede que Sabrina o acompanhe ao casamen-
to de Beatriz e Zé Hélio. Vivi diz a Otávio que 
está pronta para fugir com Chiclete, e Berta 
ouve. Maria da Paz garante a Régis que será 
sua amiga. Zé Hélio e Beatriz se casam. Maria 
da Paz confirma que Jô é sua filha biológica, 
mas garante a Matilde que ama Joana e cuida-
rá da menina. Maria da Paz visita Jô na prisão.
 
Capítulo 155 - Sexta-feira
Maria da Paz estimula a espiritualidade de Jô. 
Abdias participa de uma reunião no alcoólicos 
anônimos e Sílvia o apoia. Régis comenta com 
Gladys e Lyris sobre sua vontade de melho-
rar. Agno garante a Maria da Paz que continua-
rá buscando o documento que Yohana cuida de 
Márcio. Camilo repassa informações a Álvaro e 
Yohana desconfia do colega. Jô participa de um 
culto evangélico. Kim confessa que não ama 
Márcio nem Paixão. Agno encontra o documen-
to de Maria da Paz.
 
Capítulo 156 - Sábado
Agno explica a situação a Beatriz e Vivi, que 
faz questão de entregar o documento a Maria 
da Paz. Bernardo avisa a Agno que descobriu 
onde Fabiana guarda seu dinheiro. Amadeu 
aconselha Maria da Paz sobre a retomada da 
fábrica. Beatriz lamenta a infelicidade de Otávio 
com Sabrina. Márcio e Yohana ficam juntos. 
Antero planeja seu casamento com Evelina. 
Amadeu e Maria da Paz confrontam Fabiana.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 8/11 a 14/11

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Período em que será notado onde comparecer, sua re-
putação será elevada e seus ideais e ações deverão ser 
seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para 
que tudo isso aconteça, siga e dependa da sua própria 
capacidade.

Você deverá evitar acidentes, negócios arriscados e não 
crer em falsas notícias e boatos maldosos. As vibrações 
dos astros enchem a sua mente de energia e coragem 
para partir em busca do desconhecido e para a renovação 
de seu estado emocional interior.

Bom perído para iniciar negócios relacionados com a in-
dústria, e propriedades. Contudo, não deixe de olhar e ze-
lar pelo bem de seus familiares e não fuja das suas respon-
sabilidades e problemas. Respire fundo e enriqueça a sua 
mente com pensamentos positivos.

Evite desavenças, questões e desarmonias na vida do-
méstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios re-
lacionados com minas, construção e com metais de um 
modo geral e será bem sucedido profissionalmente. Não 
pretenda que todos pensem igual a você.

Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos 
empreendimentos sociais, estão previstos para você neste 
período. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes. Procure mentali-
zar a cor violeta quando se sentir indeciso ou precipitado

Algumas perturbações passageiras com os filhos estão 
previstas para este período. Haja com calma e autocon-
fiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das 
chances gerais, especialmente no trabalho. Cuidado para 
não deixar a sua mente fantasiar demais o seu dia a dia.

Deverá evitar discussão, atritos e disputas com autorida-
des, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos 
declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito em 
novas associações. Preste atenção às pessoas que possa 
vir a conhecer hoje para não se deixar enganar facilmente.

Você vai se sentir mais fortalecido com a atual posição dos 
astros. Pense no seu êxito e não dê importância a boatos 
e impressões negativas. Você atravessa um bom período 
material do ano e poderá progredir muito através do pró-
prio esforço.

Muita disposição, otimismo e compreensão para com os 
outros. Assim estará você neste período que tem tudo para 
lhe ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo isso por cau-
sa do ciúme e do orgulho exagerado. Você pode mostrar 
interesse por novos romances.

Período em que terá sucesso em tudo que esta relaciona-
da com o ensino e a educação de crianças, jovens e mes-
mo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e mui-
to sucesso nos negócios. Excelente ao amor e às viagens.

Melhores oportunidades gerais. O período é favorável para 
consultas a médicos ou dentistas. Evite discutir ou brigar 
com pessoas amigas. Você fortalecerá a sua capacidade 
mental neste período.

A posição dos planetas é ótima para compra e venda de 
propriedades, e para construir casa própria se ainda não 
tem. Ótimo para o amor, mas cuidado em seu ambiente de 
trabalho. Atrativos em relação aos amigos e conhecidos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Estreia da semana

Doutor Sono | Doctor Sleep - 
(EUA - Terror/Suspense) - Na in-
fância, Danny Torrance conseguiu 
sobreviver a uma tentativa de ho-
micídio por parte do pai, um escri-
tor perturbado por espíritos malig-
nos. Danny cresceu, agora ele é 
um adulto traumatizado e alcoóla-
tra. Sem residência fixa, ele se es-
tabelece em uma pequena cidade, 
onde consegue um emprego no 
hospício local e cria um vínculo te-
lepático com uma menina, paciente 
da instituição. 
Elenco: Rebecca Ferguson, Ewan 
McGregor, Jacob Tremblay
Direção: Mike Flanagan
Duração: 151 min
Classificação: 16 anos 

Programação válida até 13/11

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Malévola - Dona do Mal - 
dub - (10 anos) - sessões: 13h20, 
16h15, 19h05, 21h45 (qui, sex, sáb, 
dom, qua)
 Projeta Brasil: Minha Vida em 
Marte - (12 anos) - sessões: 13h20, 
15h50, 18h20, 20h50 (ter)

Sala 2 - Ela Disse, Ele Disse - (12 
anos) - sessão: 13h15 (qui, sex, sáb, 
dom)
 O Exterminador do Futuro: Destino 
Sombrio - dub - (14 anos) - sessões: 
15h15, 18h10, 21h (qui, sex, sáb, 
dom)

Sala 3 - Malévola - Dona do Mal 
- dub - (10 anos) - sessão: 22h20 
(qui, sex, sáb, dom) 
 O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio - dub - (14 anos) 
- sessões: 19h10, 22h (seg, qua)
 A Família Adams - dub - sessões: 
13h30, 15h40, 18h, 20h10 (sex, 
sáb, dom)
 A Família Adams - dub - sessões: 
15h40, 18h, 20h10 (qui)
 Vai Que Cola - O Começo (12 
anos) - sessão: 13h (seg, qua)   
 Projeta Brasil: Carlota Joaquina - 
(12 anos) - sessões: 13h, 18h (ter)
 Projeta Brasil: Divã - (14 anos) - 
sessão: 20h30 (ter)
 Projeta Brasil: Nosso Lar - (10 
anos) - sessões: 15h20 (ter)

Sala 4 - Doutor Sono - leg - (16 
anos) - sessão: 22h30 (sex, dom)  
 Doutor Sono - leg - (16 anos) - 
sessão: 23h15 (sáb)  
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 12h30, 15h45, 19h (dom)  
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 13h30, 16h45, 20h (sáb)
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 14h10, 17h20, 20h40 (qui, 
seg, qua)  
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 15h45, 19h (dom)  
 Projeta Brasil: Minha Mãe é Uma 
Peça - (14 anos) - sessões: 13h, 
17h40, 22h20 (ter)
 Projeta Brasil: Se Eu Fosse Você 
- (10 anos) - sessões: 15h05, 19h50 
(ter)

Sala 5 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessões: 13h25, 16h10, 19h, 21h50 
(qui, sex, sáb, dom, seg, qua)
 Projeta Brasil: De Pernas Pro Ar 
3 - sessões: 13h40, 16h10, 18h40, 
21h10 (ter)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Malévola - Dona do Mal - 
3D leg - (10 anos) - sessões: 16h45 
(qui, sex, sáb, seg, qua) 
 Malévola - Dona do Mal - 3D leg - 
(10 anos) - sessões: 19h45 (dom)           
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessões: 14h (qui, sex, 
sáb, dom, seg, qua)
 O Exterminador do Futuro: Des-
tino Sombrio - leg - XD - (14 anos) - 
sessões: 16h45, 22h30 (dom)

 Projeta Brasil: De Pernas Pro Ar 
3 XD - sessão: 16h30 (ter)
 Projeta Brasil: Minha Mãe é Uma 
Peça - (14 anos) - sessão: 21h45 
(ter)
 Projeta Brasil: Minha Vida em 
Marte - (12 anos) - sessão: 19h (ter)
 Projeta Brasil: Se Eu Fosse Você 
- (10 anos) - sessões: 13h50 (ter)

Sala 2 - Coringa - leg - (16 anos) 
- sessões: 13h30, 16h15, 19h, 22h 
(sáb, dom)
 Coringa - leg - (16 anos) - sessões: 
16h15, 19h, 22h (qui, sex, seg, qua)
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
sões: 16h15, 22h (ter)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessão: 13h15 (qui, sex, 
seg, qua)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessão: 13h30 (ter)
 O Exterminador do Futuro: Desti-
no Sombrio - leg - (14 anos) - ses-
são: 19h (ter)

Sala 3 - Ela Disse, Ele Disse - (12 
anos) - sessão: 13h (sex, seg, qua)
 Malévola - Dona do Mal - 3D leg - 
(10 anos) - sessão: 12h15 (ter) 
 Doutor Sono - leg - (16 anos) - 
sessões: 11h50, 15h, 18h15, 21h30 
(sáb, dom)
 Doutor Sono - leg - (16 anos) - 
sessões: 15h, 18h15, 21h30 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio - dub - (14 anos) 
- sessões: 12h50, 15h35, 18h20, 
21h10 (sex)
 O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio - dub - (14 anos) - 
sessões: 12h30, 15h20, 18h10, 21h 
(sáb, dom)
 O Exterminador do Futuro: Desti no 
Sombrio - dub - (14 anos) - sessões: 
15h25, 18h15, 21h (qui, seg, qua)
 Morto Não Fala - (16 anos) - ses-
são: 13h (sáb, dom)
 Projeta Brasil: De Pernas Pro Ar 
3 - sessão: 13h (ter) 
 Projeta Brasil: Vai Que Cola - O 
Começo (12 anos) - sessões: 12h50, 
15h, 17h15, 19h30, 21h40 (ter)   

Sala 2 - Doutor Sono - leg - (16 
anos) - sessões: 11h20, 14h30, 
17h45, 21h (sáb, dom)  
 Doutor Sono - leg - (16 anos) - 
sessões: 14h30, 17h45, 21h (qui, 
sex, seg, qua)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 12h15, 14h30, 16h45, 19h 
(sáb, dom)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 14h30, 16h45, 19h (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 3 - Coringa - leg - (16 anos) - 
sessões: 14h50, 17h30, 20h30 (qui, 
sex, dom, seg, qua)
 Coringa - leg - (16 anos) - sessões: 
14h15, 17h, 19h45, 22h30 (sáb)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 12h (sáb)
 Projeta Brasil: Nosso Lar - (10 
anos) - sessões: 14h15, 16h50, 
19h15, 22h10 (ter)

Sala 4 - Malévola - Dona do Mal 
- 3D dub - (10 anos) - sessões: 
12h50, 15h20, 18h05, 20h50 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, qua)  
 Projeta Brasil: Minha Vida em 
Marte - (12 anos) - sessões: 13h50, 
16h20, 19h15, 21h50 (ter)

Sala 5 - O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio - dub - (14 anos) - 
sessão: (qui, sex, seg, qua)
 O Exterminador do Futuro: Desti-
no Sombrio - dub - (14 anos) - ses-
são: 22h20 (sáb, dom)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 15h40, 17h55 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 17h50 (qui, sex, seg, qua)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 13h20, 15h30, 20h (qui, sex, 
seg, qua)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 13h30, 20h (sáb, dom)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
são: 11h (sáb)
 Projeta Brasil: Se Eu Fosse Você 
- (10 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h10, 20h40 (ter)

Sala 6 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessões: 18h40, 21h30 (sáb, dom)  
 Coringa - dub - (16 anos) - sessões: 
19h30, 22h10 (qui, sex, seg, qua)
 Link Perdido - dub - (10 anos) - 
sessões: 12h40, 14h55, 17h15 (qui, 
sex, seg, qua)

 Link Perdido - dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h, 14h10, 16h20 (sáb, dom)
 Projeta Brasil: Kardec (12 anos) 
- sessões: 14h40, 15h10, 17h40, 
20h10 (ter)

Sala 7 - Ela Disse, Ele Disse - (12 
anos) - sessões: 13h, 15h, 17h05 
(qui, sex, seg, qua)
 Malévola - Dona do Mal - dub - 
(10 anos) - sessões: 13h30, 16h15, 
19h, 21h40 (sáb, dom)  
 Malévola - Dona do Mal - dub 
- (10 anos) - sessões: 19h, 21h40 
(qui, sex, seg, qua)
 Projeta Brasil: Minha Mãe é Uma 
Peça - (14 anos) - sessões: 12h30, 
14h50, 16h50, 18h50, 21h (ter)

Sala 8 - Zumbilândia: Atire Duas 
Vezes - dub - (14 anos) - sessão: 
21h40 (sáb)
 Bate Coração - (12 anos) - ses-
sões: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 (sáb)
 Bate Coração - (12 anos) - ses-
sões: 14h35, 17h, 19h20, 21h40 
(qui, sex, dom, seg, qua)
 Projeta Brasil: Carlota Joaquina - 
(12 anos) - sessões: 14h40, 17h10, 
19h35, 22h (ter)

Sala 9 - Maria do Caritó - (10 anos) 
- sessões: 13h10, 21h20 (sáb)
 Maria do Caritó - (10 anos) - ses-
sões: 14h10, 21h35 (qui, sex, dom, 
seg, qua)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessões: 15h30, 18h20 
(sáb)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessões: 16h20, 18h55 
(qui, sex, dom, seg, qua)
 Projeta Brasil: Morto Não Fala - 
(16 anos) - sessões: 15h35, 20h30 
(ter)
 Projeta Brasil: Nada a Perder 2 - 
(12 anos) - sessões: 13h, 18h10 (ter)

Sala 10 - Dora e a Cidade Perdida - 
(10 anos) - sessões: 15h50, 18h10, 
20h30 (sáb, dom)
 Ela Disse, Ele Disse - (12 anos) - 
sessão: 13h30 (sáb, dom)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
são: 14h10 (qua)
 Vai Que Cola - O Começo (12 
anos) - sessões: 13h50, 16h15, 
18h20, 20h30 (qui, sex, seg, qua)   
 Vai Que Cola - O Começo (12 anos) 
- sessões: 16h15, 18h20, 20h30 (qua)   
 Vai Que Cola - O Começo (12 
anos) - sessão: 22h50 (sáb, dom)   
 Projeta Brasil: Bacurau: (16 
anos) sessões: 15h50, 20h50 (ter)
 Projeta Brasil: Divã - (14 anos) - 
sessões: 13h40, 18h40 (ter)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Ela Disse, Ele Disse - (12 
anos) - sessões: 13h, 15h (qui, sex, 
seg, qua)
 O Exterminador do Futuro: Des tino 
Sombrio - dub - (14 anos) - sessões: 
14h40, 17h30, 20h40, 23h30 (sáb)
 O Exterminador do Futuro: Desti-
no Sombrio - dub - (14 anos) - ses-
sões: 14h40, 17h30, 20h40 (dom)
 O Exterminador do Futuro: Desti-
no Sombrio - dub - (14 anos) - ses-
sões: 17h, 19h50, 22h30 (qui, sex, 
seg, qua)
 Projeta Brasil: Minha Mãe é Uma 
Peça - (14 anos) - sessões: 13h, 
15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (ter)

Sala 2 - Coringa - leg - (16 anos) - 
sessão: 21h50 (qui, sex, seg, qua)  
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
são: 23h30 (sáb)  
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
são: 22h10 (dom)  
 A Família Adams - dub 3D - ses-
são: 17h20 (qui, sex, seg, qua)
 A Família Adams - dub 3D - ses-
são: 18h (sáb, dom)
 A Família Adams - dub - sessões: 
13h05, 15h10, 19h30 (qui, sex, seg, 
qua)
 A Família Adams - dub - sessões: 
13h50, 15h50, 20h10 (sáb, doma)
 Projeta Brasil: Se Eu Fosse 
Você - (10 anos) - sessões: 13h20, 
15h50, 18h20, 20h50 (ter) 

Sala 3 - Malévola - Dona do Mal - 
dub 3D - (10 anos) - sessões: 12h30, 
15h30, 18h40, 21h30 (sáb, dom)
 Malévola - Dona do Mal - dub 3D 
- (10 anos) - sessões: 13h30, 16h10, 
18h50, 21h30 (qui, sex, seg, qua)
 Projeta Brasil: De Pernas Pro Ar 
3 - sessões: 14h10, 16h40, 19h10, 
22h (ter)

Sala 4 - Maria do Caritó - (12 anos) 
- sessões: 13h40, 15h50, 18h10, 
20h30 (qui, sex, seg, qua)

 Maria do Caritó - (12 anos) - ses-
sões: 13h, 20h25 (sáb, dom)
 Dora e a Cidade Perdida - (10 anos) 
- sessões: 15h20, 17h50 (sáb, dom)
 Projeta Brasil: Carlota Joaquina - 
(12 anos) - sessões: 13h40, 21h20 
(ter)
 Projeta Brasil: Nosso Lar - (10 
anos) - sessões: 16h, 19h (ter)

Sala 5 - Doutor Sono - leg - (16 
anos) - sessão: 21h (sex, dom)  
 Doutor Sono - dub - (16 anos) 
- sessões: 12h50, 16h25, 19h300, 
23h (sáb)
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 14h15, 17h40, 21h (qui, 
seg, qua)
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 14h15, 17h40 (sex, doma)  
 Projeta Brasil: Divã - (14 anos) - 
sessão: 22h20 (ter)
 Projeta Brasil: Vai Que Cola - 
O Começo (12 anos) - sessões: 
13h30, 15h30, 18h, 20h10 (ter)

Sala 6 - Coringa - dub XD - (16 anos) 
- sessões: 12h45, 15h20, 18h, 20h45 
(qui, sex, sáb, dom, seg, qua)
 Projeta Brasil: Minha Vida em 
Marte - (12 anos) - sessões: 13h50, 
16h20, 18h40, 21h (ter)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - Andre Rieu - Maastrischt 
Concert 2019 2D - (10 anos) - ses-
sões: 19h, 15h  
 Malévola - Dona do Mal - dub 
2D - (10 anos) - sessões: 13h45, 
16h25, 22h05
 Malévola - Dona do Mal - dub 2D 
- (10 anos) - sessões: 14h, 16h35, 
19h10, 21h45
 Malévola - Dona do Mal - dub 3D 
- (10 anos) - sessões: 18h05, 20h40
 A Família Adams - dub - sessão: 
13h

Sala 2 - Final do Mundial LOL 2019 
2D - sessão: 09h 
 Dora e a Cidade Perdida - (10 
anos) - sessões: 16h, 18h15 
 Dora e a Cidade Perdida - (10 
anos) - sessões: 16h45, 19h 
 Coringa - 2D - (16 anos) - ses-
sões: 17h50, 20h30 
 Coringa - 2D - (16 anos) - ses-
são: 20h30 
 Os caçadores da Arca Perdida 
2D - (livre) - sessão: 13h15,15h45, 
18h15, 20h45
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 13h30, 15h40 
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessão: 13h45 
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessão: 14h35

Sala 3 - Minha Mãe é Uma Peça - 
(14 anos) - sessões: 17h, 21h 
 Minha Mãe é Uma Peça - (14 
anos) - sessões: 15h, 19h 
 Bate Coração - (12 anos) - ses-
sões: 13h35, 15h45, 17h55, 20h05
 Dora e a Cidade Perdida - (10 
anos) - sessão: 13h30 
 Projeto Gemini 2D dub - (10 
anos) - sessão: 22h15
 A Família Adams 2D dub - (livre) 
- sessão: 13h

Sala 4 - Coringa - 2D dub - (16 anos) 
- sessões: 13h40, 16h15, 18h50, 
21h30 

Sala 5 - Link Perdido - dub - (10 
anos) - sessões: 14h30, 19h45 
 Shakira In Concert: El Dorado 
Word Tour 2D - (12 anos) - sessão: 
20h
 O Exterminado do Futuro: Desti no 
Sombrio 2D dub - sessão: 19h35
 O Exterminado do Futuro: Desti-
no Sombrio 2D dub - sessões: 
13h50, 16h40, 22h25

Sala 6 - Coringa - 2D dub - (16 
anos) - sessão: 22h 
 Pilp Fiction: Tempo de Violência 
2D - (18 anos) - sessões: 15h20, 
18h30, 21h40 
 A Família Adams 2D dub - (livre) 
- sessão: 13h
 Link Perdido - dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h20, 15h30, 17h40, 19h50 

Sala 7 - A Família Adams 2D dub - 
(livre) - sessões: 13h25, 15h25
 A Família Adams 2D dub - (livre) 
- sessões: 17h25, 19h25
 Zumbilândia: Atire Duas Vezes - 
dub - (14 anos) - sessão: 21h25

Sala 8 - Doutor Sono - 2D - (16 
anos) - sessão: 19h15
 Doutor Sono - dub - (16 anos) - 
sessões: 13h05, 16h10, 22h20

No último domingo (2), 
aconteceu a primeira prova do 
Enem, e neste domingo (10), 
acontecerá a segunda prova, 
a partir das 13 horas. Acesse:  
https://enem.inep.gov.br/

O conteúdo que será apli-
cado neste final de semana 
será Ciências da Natureza e 
Matemática. Os professores re-
comendam que os candidatos 
revisem, especialmente os tópi-
cos abordados com maior fre-
quência nas últimas edições do 
exame. Como por exemplo: 

Sistema imunológico: 9,9%
Ecossistemas: 8,5%
Fundamentos da ecologia: 8,5%
DNA e RNA: 5,6%
Genética: 5,6%

Enem terá nova etapa, neste domingo 
Foto: Divulgação

Segunda prova do Enem, acontece neste domingo


