
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS n QUINTAS 20H, SEXTAS 20H E SÁBADOS 19H

A B R I L
QUINTA 04, 20:00 – 9 ½ SEMANAS DE AMOR 
EUA 1986. Drama. Direção: Adrien Lyne. Elenco: Kim Bassinger, Mickey Rourke. 14 anos
Elizabeth é uma bela e sensual funcionária de uma galeria de arte. John é um misterioso e intrigante corretor de Wall Street. Quando os dois 
se co-nhecem, embarcam numa verdadeira maratona de erotismo e sexo selvagem. 114min

SEXTA 05, 20:00 – A ESTRANHA VIDA DE TIMOTHY GREEN
EUA 2012. Drama. Direção: Peter Hedges. Elenco: Jennifer Garner, CJ Adams. 14 anos
Cindy e Jim Green formam um casal feliz, que mal pode esperar para ter um bebê e iniciar uma família. Quando o jovem Timothy aparece na 
soleira da porta da casa deles, em uma noite de tempestade, Cindy e Jim, e a pequena cidade de Stanleyville, descobrem que, às vezes, o 
inesperado pode trazer alguns dos melhores presentes da vida. 105min

SÁBADO 06, 19:00 – A NEGOCIAÇÃO
EUA 2012. Drama. Direção: Nicholas Jarecki. Elenco: Richard Gere, Susan Sarandon. 14 anos
Às vésperas de vender sua empresa milionária, Robert Miller, um magnata da bolsa de valores, envolve-se em um acidente automobilístico 
causando a morte de uma pessoa. Para preservar sua imagem, ele esconde sua responsabilidade no caso. 120min

QUINTA 11, 20:00 – ADEUS À INOCÊNCIA
EUA 1984. Drama. Direção: Richard Benjamin. Elenco: Sean Penn, Nicolas Cage. 14 anos
Uma história delicada e sentimental que se passa no início dos anos 40 em plena Califórnia. Henry Nash, um jovem que está pronto para 
ingressar na Marinha e assumir uma vida completamente diferente da que levava com seu melhor amigo Nicky. 109min

SEXTA 12, 20:00 – ARGO
EUA 2012. Drama. Direção: Ben Afleck. Elenco: Ben Afleck, John Goodman. 14 anos
1979. O Irã está em ebulição, com a chegada ao poder do aiatolá Khomeini. Como o antigo Xá ganhou asilo político nos Estados Unidos, que 
haviam apoiado seu governo de opressão ao povo iraniano, há nas ruas de Teerã diversos protestos contra os americanos. Um deles acontece 
em frente à embaixada do país, que acaba invadida. Seis diplomatas americanos conseguem escapar do local pouco antes da invasão, indo se 
refugiar na casa do embaixador canadense. 120min

SÁBADO 13, 19:00 – AMOR
França 2012. Drama. Direção: Michael Haneke. Elenco: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva. 14 anos
Georges e Anne são um casal de aposentados, que costumava dar aulas de música. Eles têm uma filha musicista que vive com a família em 
um país estrangeiro. Certo dia, Anne sofre um derrame e fica com um lado do corpo paralisado. O casal de idosos passa por graves obstáculos, 
que colocarão o seu amor em teste.126min

QUINTA 18, 20:00 – O PRÍNCIPE DAS MARÉS
EUA 1991. Romance. Direção: Barbra Streisand. Elenco: Barbra Streisand, Nick Nolte. 14 anos
Tom Wingo é um treinador de futebol americano desempregado da Carolina do Sul, que vai a Nova York apoiar a irmã, uma poetisa, que 
tentou o suicídio. Lá ele se envolve com Susan Lowenstein, a psiquiatra que cuida dela, mas seu casamento em crise e seus filhos, além de um 
terrível se-gredo de família, perturbam sua mente.132min

SEXTA 19, 20:00 – 007 OPERAÇÃO SKYFALL
EUA 2012. Ação. Direção: Sam Mendes. Elenco: Daniel Craig, Judi Dench. 14 anos
O roubo de um HD contendo informações valiosas sobre a identidade de diversos agentes, infiltrados em células terroristas espalhadas ao redor 
do planeta, faz com que James Bond  parta atrás do ladrão. A perseguição segue pelas ruas de uma cidade na Turquia e acaba em cima de um 
trem. Precisando impedir que a peça seja levada, M  ordena que a agente Eve dispare, mesmo sabendo que o tiro pode atingir Bond.143min

SÁBADO 20, 19:00 – ANNA KARENINA
EUA 1996. Romance. Direção: Bernard Rose. Elenco: Sophie Marceau, Alfred Molina. 14 anos
Anna é uma esposa e mãe dedicada até se apaixonar perdidamente pelo Conde Vronsky. Baseado no romance de Tolstoy. 108min

QUINTA 25, 20:00 – ATÉ O LIMITE DA HONRA
EUA 1997. Ação. Direção: Ridley Scott. Elenco: Demi Moore, Anne Bancroft. 14 anos
Após a pressão de uma senadora de idéias aparentemente feministas, uma oficial torna-se a única mulher em um grupo de elite da Marinha 
Americana e no treinamento terá de provar que pode suportar semanas de tortura física e emocional, com poucos acreditando que ela possa 
vencer. 125min

SEXTA 26, 20:00 – ENTRE O AMOR E A PAIXÃO
EUA 2012. Drama. Direção: Sarah Polley. Elenco: Michelle Williams, Seth Rogen. 14 anos
Margot conhece Daniel em uma viagem, durante uma visita a uma apresentação teatral a céu aberto. Eles se reencontram no voo de volta, 
onde conversam e se conhecem melhor. Ela logo fica interessada nele, mas contém o impulso em respeito ao marido, Lou, com quem é casada 
há cinco anos. 120min 

SÁBADO 27, 19:00 – HISTERIA
EUA 2012. Comédia. Direção: Tanya Wexler. Elenco: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy. 14 anos
No século XIX, muitas mulheres eram diagnosticadas com histeria. Segundo o Dr. Robert Dalrymple, famoso especialista em medicina da 
mulher, essa doença exclusivamente feminina "dominava" quase que toda a população feminina de Londres. Uma solução encontrada por ele 
iria atender a todas as mulheres: um massageador elétrico. Baseado em fatos reais sobre a criação do aparelho. 100min

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 06, 16:00 – O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE
EUA 2007. Animação. Livre
Pê é um simpático peixinho órfão, que chegou recentemente a um belo recife e está em busca de sua tia Pérola. Logo ele começa a se enturmar 
com os moradores locais e se apaixona por Cordélia, uma peixinha cor-de-rosa que atrai as atenções de todos os peixes. 

DOMINGO 07, 16:00 – O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE - TUBARÕES À VISTA
EUA 2012. Animação. Direção: Sarah Smith. Livre
Após ser derrotado por Pi, o tubarão Troy foi capturado por humanos, que o mantém prisioneiro em uma jaula submarina. Eles injetam em Troy 
diversas substâncias, que fazem com que ele fique maior e mais forte do que nunca.  

SÁBADO 13, 16:00 – SPOT - UM CÃO DA PESADA
EUA 1991. Animação. Livre
Gordon Smith é um carteiro que se orgulha de nunca ter sido pego por um cachorro no trabalho. Até que um dia ele se oferece para cuidar 
do filho de sua bela vizinha e acaba inesperadamente ganhando um novo animal em sua vida: Spot, um cachorro do FBI que age nos Narcóticos 
e que fugiu de um programa de proteção à testemunha. 

DOMINGO 14, 16:00 – A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2
EUA 2012. Fantasia. Livre
Após dar a luz a Renesmee, Bella Swan desperta já vampira. Ela agora precisa aprender a lidar com seus novos poderes, assim como absorver 
a ideia de que Jake, seu melhor amigo, teve um imprinting com a filha. Devido ao elo existente entre eles, Jake passa a acompanhar com 
bastante
atenção o rápido desenvolvimento de Renesmee, o que faz com que se aproxime cada vez mais dos Cullen. 

SÁBADO 20,16:00 – MONSTER HIGH - UMA FESTA DE ARREPIAR
EUA 2012. Animação. Livre
Este novo filme desenterra um antigo conflito entre “Normies” e monstros - e as coisas estão prestes a ficar assustadoras! Durante anos, os 
alunos da escola Monster High foram avisados que o Halloween era uma noite para ficar dentro de casa e evitar conflitos a todo custo, porém... 

DOMINGO 21, 16:00 – A SUPER AGENTE
EUA 2012. Comédia. Direção: Gregory Poppen. Livre
Molly Morris (Miley Cyrus) é uma detetive particular que é convocada pelo FBI para infiltrar uma irmandade de garotas em uma universidade. 
Ela recebe a missão de proteger a filha de um importante mafioso.

SÁBADO 27, 16:00 – A ORIGEM DOS GUARDIÕES
EUA 2012. Animação. Livre
As crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São 
eles que garantem a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu, pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, 
despertando medo em todas as crianças. 

DOMINGO 28, 16:00 – A ERA DO GELO 4
EUA 2012. Animação. Direção: Steve Martino. Livre
Nesta nova saga, Scrat desencadeia um evento cataclísmico. Sid, Manny e Diego são empurrados para alto-mar e terão de lidar com perigos 
que jamais puderam imaginar que existiam.

Programação sujeita a alterações
de acordo com a disponibilidade da locadora.


