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

M A R Ç O
SEXTA 01 20:00 – BUSCA IMPLACÁVEL 
França 2008. Ação. Direção: Pierre Morel. Elenco: Liam Neeson, Maggie Grace. 14 anos
Bryan Mills é um ex-agente do governo, que deixou o emprego para que pudesse passar mais tempo com Kim, a filha que teve com sua 
ex-esposa Lenore. Ele passa então a trabalhar com antigos colegas, realizando serviços leves de segurança particular. 93min

SÁBADO 02, 19:00 – O REENCONTRO
EUA 2012. Drama. Direção: Rob Reiner. Elenco: Morgan Freeman, Virginia Madsen. 14 anos
O famoso autor de romances Monte Wildhorn sofre com o alcoolismo e resolve fazer uma mudança. Em busca do seu talento perdido, ele vai 
morar em uma cidade rural, onde conhece a vizinha atraente Sra. O'Neil, uma mãe solteira, e suas três filhas. Esta família vai ajudar o autor a 
encontrar inspiração e recuperar o seu amor pela literatura. 109min

QUINTA 07, 20:00 – A COR PÚRPURA
EUA 1986. Drama. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Danny Glover, Whoopi Goldberg. 14 anos
Em 1906, em uma pequena cidade da Georgia, sul dos Estados Unidos, a quase adolescente Celie, violentada pelo próprio pai, torna-se mãe 
de duas crianças. Separada dos filhos, Celie é doada a Mister que a trata como companheira e escrava ao mesmo tempo. Cada vez mais calada 
e solitária, Celie passa a compartilhar sua tristeza em carta. Filme indicado a 11 Oscar. 148min

SEXTA 08, 20:00 – NO LIMITE DA MENTIRA
EUA 2011. Suspense. Direção: John Madden. Elenco: Helen Mirren, Sam Worthington. 14 anos
Três jovens agentes do Mossad David, Rachel e Stephan foram escalados numa missão secreta para capturar um criminoso nazista. Trinta anos 
depois, um deles consegue, finalmente, encontrar o procurado e agora precisa acabar o serviço.116min

SÁBADO 09, 19:00 – LOLA
EUA 2012. Comédia. Direção: Lisa Azuelos. Elenco: Miley Cyrus, Demi Moore. 14 anos
Lola vive em um mundo cada vez mais conectado pelas redes sociais. Em meio aos romances e amizades de colégio, ela enfrenta dificuldades 
em manter uma relação saudável com sua própria mãe, Anne. 97min

QUINTA 14, 20:00 – MATADOR
Espanha 1986. Suspense. Direção: Pedro Almodovar. Elenco: Antonio Banderas, Eva Kobo. 14 anos
Ex-toureiro, ao se aposentar, dá seguimento à sua carreira na cama, matando suas parceiras após o ato sexual. Ele decide ensinar a arte a 
alguns pupilos, um dos quais, Angel, jovem que sofre de um patológico complexo de culpa, resolve assumir a autoria dos crimes de seu mestre. 
90 min

SEXTA 15, 20:00 – O PROFETA
França 2009. Policial. Direção: Jacques Audiard. Elenco: Tahar Rahim, Reda Kateb. 14 anos
Malik El Djebena, um homem meio árabe e meio córsico, foi condenado a seis anos de prisão. De aparência frágil e com apenas 19 anos, ele 
chega à penitenciária sozinho. Logo recebe uma série de missões a serem cumpridas, ordenadas por César Luciani o líder da facção dos 
córsicos. 155min

SÁBADO 16, 19:00 – ARGO
EUA 2012. Drama. Direção: Bem 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

QUINTA 21, 20:00 – ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ
EUA 2007. Suspense. Direção: Joel & Ethan Coen. Elenco: Tommy Lee Jones, Javier Barden. 14 anos
Texas, década de 80. Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador pouco esperto, Llewelyn Moss, que pega uma valise 
cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém irá procurá-lo devido a isso. Logo Anton Chigurh, um assassino psicótico sem senso 
de humor e piedade, é enviado em seu encalço. Porém para alcançar Moss ele precisará passar pelo xerife local, Ed Tom Bell. 122min

SEXTA 22, 20:00 – TOMBOY
França 2012. Drama. Direção: Céline Sciamma. Elenco: Sophie Cattani, Mathieu Demy. 14 anos
Laure  é uma garota de 10 anos, que vive com os pais e a irmã caçula, Jeanne. A família se mudou há pouco tempo e, com isso, não conhece 
os vizinhos. Um dia Laure resolve ir à rua e conhece Lisa, que a confunde com um menino. 84min

SÁBADO 23, 19:00 – O HOMEM DA MÁFIA
EUA 2012. Suspense. Direção: Andrew Dominik. Elenco: Brad Pitt, James Gandolfini. 14 anos
Nova Orleans. Um assalto a um jogo de pôquer ilegal, cujos participantes eram integrantes da máfia, abala o submundo do crime. O matador 
profissional Jackie Coogan logo é contratado para investigar o caso, já que os chefões da máfia desejam que os responsáveis sejam punidos, 
mas sem estardalhaço. 97min 

QUINTA 28, 20:00 – A UM PASSO DA ETERNIDADE
EUA 1953. Clássico. Direção: Fred Zinnemann. Elenco: Burt Lancaster, Deborah Kerr. 14 anos
A vida militar num campo do exército do Havaí às vésperas do ataque a Pearl Harbor: o caso de amor entre um sargento e a esposa do 
comandante; e o drama de um soldado que se apaixona por uma prostituta. Baseado no livro de James Jones. Vencedor de 8 Oscars incluindo 
o de Melhor Filme. 114min

SEXTA 29, 20:00 – SELVAGENS
EUA 2012. Suspense. Direção: Oliver Stone. Elenco: Taylor Kitsch, Blake Lively. 14 anos
Ben e Chon são grandes amigos que dividem a mesma namorada, Ophelia, e cuidam de um negócio próprio de plantio e distribuição de 
maconha. A vida do trio segue de vento em popa até o surgimento de um perigoso cartel mexicano, que lhes oferece sociedade. 131min

SÁBADO 30, 19:00 – BUSCA IMPLACAVEL 2
França 2012. Suspense. Direção: Olivier Megaton. Elenco: Liam Neeson, Maggie Grace. 14 anos
O ex-agente da CIA Bryan Mills está separado de Lenore, mas se mantém sempre próximo da filha Kim. Bryan convida ambas a encontrarem 
com ele em Istambul, na Turquia, onde terá que realizar um serviço nos próximos dias. 91min

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 02, 16:00 – A NOIVA CADÁVER
Reino Unido 2005. Aventura. Direção: Tim Burton. Elenco: Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Livre
Ao treinar fala matrimonial num cemitério, homem tímido desperta paixão numa mulher morta.

DOMINGO 03,16:00 – TODO MUNDO AMA O PATETA
EUA 2003. Animação. Direção: Sarah Smith. Livre
Mais uma extraordinária magia da Disney! 

SÁBADO 09, 16:00 – HOTEL TRANSILVÂNIA
EUA 2012. Animação. Livre
O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e 
assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula, que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim de 
semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis.

DOMINGO 10, 16:00 – PARA NORMAN
EUA 2012. Animação. Livre
Norman Babcock é um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Entretanto, o único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo 
excêntrico. 

SÁBADO 16, 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 17, 16:00 – UM NATAL BOM PRA CACHORRO
EUA 2012. Aventura. Direção: Gregory Poppen. Livre
Bobby Cole, um garoto de 11 anos, e seu cão Chilly são melhores amigos. Eles vivem felizes em sua casa de praia, no sul da Califórnia. Mas, 
quando o pai de Bobby, um detetive da polícia e pai solteiro, aceita um emprego em Nova York, eles devem encontrar um novo lar para Chilly. 

SÁBADO 23, 16:00 – O CORCUNDA DE NOTRE DAME II
EUA 2002. Animação. Livre
Quasímodo e seus amigos reúnem-se nessa emocionante aventura do adorável e solitário tocador de sinos, que enfrenta o diabólico dono do 
circo, Sarousch um feiticeiro que pretende roubar La Fidele, o famoso sino da Catedral obrigando sua assistente Madellaine, a nova amiga de 
Quasímodo, a ajudá-lo. 

DOMINGO 24, 16:00 – TARZAN
EUA 1999. Animação. Direção: Chris Buck. Livre
Um clássico de Walt Disney que dispensa apresentações e atravessa o tempo encantando gerações.

SÁBADO 30, 16:00 – COMO CÃES E GATOS
EUA 2001. Infantil. Livre
Rivalidade entre cães e gatos, onde os animais agem e falam com extrema sabedoria. Assim como os humanos os bichos estão numa constante 
guerra pelo poder.

DOMINGO 31, 16:00 – DEMOLIDOR VS HOMEM ARANHA
EUA 2003. Animação. Livre
Demolidor e Webslinger se unem para lutar contra um inimigo comum: Kingpin. Uma incrivel luta do bem contra o mal.

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


