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QUINTA 04, 20:00 – SEABISCUIT - ALMA DE HERÓI 
EUA 2003. Drama. Direção: Gary Ross. Elenco: Tobey Maguire, Jeff Bridges. 14 anos
Charles Howard é um milionário que ganhou um cavalo de pequeno porte e indisciplinado, chamado Seabiscuit. Howard decide treiná-lo de 
forma a torná-lo competitivo, contratando para tanto o jóquei Red Pollard e o treinador Tom Smith, conhecido no meio por sua capacidade de 
se comunicar com cavalos. Juntos eles conseguem transformar Seabiscuit no cavalo do ano em 1938. 160min

SEXTA 05, 20:00 – O IMPOSSÍVEL
EUA 2012. Drama. Direção: Juan Antonio Bayona. Elenco: Naomi Watts, Ewan Mc Gregor. 14 anos
O casal Maria e Henry está aproveitando as férias de inverno na Tailândia junto com os três filhos pequenos. Mas na manhã de 26 de dezembro 
de 2004, enquanto curtiam aquele paraíso após uma linda noite de Natal, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando 
tudo o que encontra pela frente. 120min

SÁBADO 06, 19:00 – OS MISERÁVEIS
Reino Unido 2012. Musical. Direção: Tom Hooper. Elenco: Hugh Jackman, Anne Hathaway. 14 anos
Adaptação de musical da Broadway, que por sua vez foi inspirado em clássica obra do escritor Victor Hugo. A história se passa em plena 
Revolução Francesa do século XIX. Jean Valjean rouba um pão para alimentar a irmã mais nova e acaba sendo preso por isso. Solto tempos 
depois, ele tentará recomeçar sua vida e se redimir. Ao mesmo tempo em que tenta fugir da perseguição do inspetor Javert. 168min

QUINTA 11, 20:00 – OS IMPERDOÁVEIS
EUA 1992. Western. Direção: Clint Eastwood. Elenco: Clint Eastwood, Morgan Freeman. 14 anos
Bill Munny, um pistoleiro aposentado, volta ativa quando lhe oferecem 1000 dólares para matar os homens que cortaram o rosto de uma 
prostituta. Neste serviço dois outros pistoleiros o acompanham e eles precisam se confrontar com um inglês, que também deseja a recompensa 
e um xerife, que não deseja tumulto em sua cidade. 131min

SEXTA 12, 20:00 – E AGORA ONDE VAMOS?
França 2012. Comédia Dramática. Direção: Nadine Labaki. Elenco: Yvonne Maalouf. 14 anos
Muçulmanos e católicos vivem em uma pequena comunidade no Líbano, cujo único elo de ligação com o mundo exterior é uma velha ponte, 
cercada por antigas minas terrestres que jamais foram removidas. O sinal de TV pega muito mal, o que faz com que não tenham muitas notícias 
sobre o que acontece no mundo. Apesar da comunidade ser dividida religiosamente, ela vive em paz. Até mesmo a igreja e a mesquita dividem 
espaço em uma mesma casa. 111min

SÁBADO 13, 19:00 – LINCOLN
EUA 2012.Drama. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Daniel Day-Lewis, Sally Field. 14 anos
O filme se passa durante a Guerra Civil norte-americana, que acabou com a vitória do Norte. Ao mesmo tempo em que se preocupava com o 
conflito, o 16º presidente norte-americano, Abraham Lincoln, travava uma batalha ainda mais difícil em Washington. Ao lado de seus colegas 
de partido, ele tentava passar uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que acabava com a escravidão. 150min

QUINTA 18, 20:00 – O CLIENTE
EUA 1994. Drama. Direção: Joel Shumacher. Elenco: Susan Sarandon, Tommy Lee Jones. 14 anos
Um menino de 11 anos presencia o suicídio do advogado de um mafioso, mas antes de morrer ele conta ao garoto que seu cliente tinha 
assassinado um senador e em qual lugar o corpo estava escondido. Sentindo-se pressionado por um promotor, que quer se promover para 
tornar-se governador, o garoto pede ajuda à uma advogada inexperiente, ex-alcoólatra, mas determinada. No entanto, enquanto as investiga-
ções prosseguem a vida do menino corre perigo. 120min

SEXTA 19, 20:00 – NOSSO AMOR DE ONTEM
EUA 1973. Drama. Direção: Sydney Pollack. Elenco: Barbra Streisend, Robert Redford. 14 anos
Em 1937, Katie Morosky, uma judia comunista, desperta a atenção de Hubbell Gardiner, um protestante de uma rica família, em virtude de ser 
uma pacifista convicta. Cada um segue seu caminho, ele se dedicando a escrever e ela trabalhando em uma rádio. Quase oito anos depois os 
dois se encontram por acaso em Nova York, quando Katie vê Hubbell, que cochila em uma boate. Provavelmente por serem bem diferentes e 
os opostos se atraem os dois se apaixonam. 120min

SÁBADO 20, 19:00 – DJANGO LIVRE
EUA 2012. Western. Direção: Quentin Tarantino. Elenco: Jamie Foxx, Christoph Waltz. 16 anos
Django é um escravo liberto cujo passado brutal com seus antigos proprietários leva-o ao encontro do caçador de recompensas alemão Dr. 
King Schultz. Schultz está em busca dos irmãos assassinos Brittle, e somente Django pode levá-lo a eles. O pouco ortodoxo Schultz compra 
Django com a promessa de libertá-lo quando tiver capturado os irmãos Brittle, vivos ou mortos. 164min

QUINTA 25, 20:00 – O MESTRE
EUA 2012. Drama. Direção: Paul Thomas Anderson. Elenco: Joachin Phoenix, Amy Adams. 14 anos
Ao término da Segunda Guerra Mundial, o marinheiro Freddie Quell tenta reconstruir sua vida. Traumatizado pelas experiências em combate, 
ele sofre com ataques de ansiedade e violência, e não consegue controlar seus impulsos sexuais. Um dia, ele conhece Lancaster Dodd, uma 
figura carismática e líder de uma organização religiosa. Reticente no início, ele se envolve cada vez mais com este homem e com suas ideias. 
144min

SEXTA 26, 20:00 – GREAT GATSBY (1974)
EUA 1974. Drama. Direção: Jack Clayton. Elenco: Robert Redford, Mia Farrow. 14 anos
Anos 20. Nick Carraway  se mudou há pouco tempo para Long Island. Lá ele conhece e fica fascinado com o estilo de vida de Jay Gatsby, seu 
novo vizinho, que é milionário. Aos poucos Carraway passa a frequentar o círculo de Gatsby e percebe a paixão que Gatsby nutre por Daisy 
Buchanan, casada com Tom. 138min

SÁBADO 27, 19:00 – NO
EUA 2012. Drama. Direção: Pablo Larraín. Elenco: Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro. 14 anos
Chile, 1988. Pressionado pela comunidade internacional, o ditador Augusto Pinochet aceita realizar um plebiscito nacional para definir sua 
continuidade ou não no poder. Acreditando que esta seja uma oportunidade única de pôr fim à ditadura, os líderes do governo resolvem 
contratar René Saavedra para coordenar a campanha contra a manutenção de Pinochet. 120m

FILMES INFANTIS    SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 06, 16:00 – LORAX
EUA 2012. Animação. Livre
Ted descobriu que o sonho de sua paixão, a bela Audrey, é ver uma árvore de verdade, algo em extinção. Disposto a realizar este desejo, ele 
embarca numa aventura por uma terra desconhecida, cheia de cor, natureza e árvores. 

DOMINGO 07, 16:00 – DIÁRIO DE UM BANANA 3 - DIAS DE CÃO
EUA 2012. Comédia. Direção: David Bowers. Livre
Greg está prestes a ter o pior verão de sua vida. Os problemas começam após ser expulso de um clube, o qual costumava ir com frequência 
com seu melhor amigo, Rowley. A saída para se refrescar seria ir à praia, mas a família de Greg está sem dinheiro para viajar. Com isso, Greg e 
Rowley não tem outra alternativa a não ser usar a piscina pública de sua cidade, com seus chuveiros abertos ao público que os enchem de 
vergonha.

SÁBADO 13, 16:00 – O SEGREDO DO VALE DA LUA
França 2007. Fantasia. Livre
Bela Bontempo é uma órfã de 13 anos, que precisa se mudar da mansão em que mora para a sombria casa de seu tio Benjamin, no misterioso 
Vale da Lua. Ao passear pela floresta próxima à sua nova casa, ela descobre uma maldição que divide duas famílias há séculos e que põe em 
risco o próprio vale.

DOMINGO 14, 16:00 – A HORA DO ARREPIO
EUA 2007. Ficção. Livre
Cassie é uma menina de 13 anos que tem dificuldades para se enturmar, ela acaba comprando um livro em uma misteriosa loja e quando acaba 
de lê-lo uma aventura fantasmagórica se inicia.

SÁBADO 20, 16:00 – PERDIDO PRA CACHORRO
EUA 2009. Aventura. Livre
Chloe é uma cadela chihuahua totalmente "patricinha" de Beverly Hills, mimada ao extremo por sua dona, a milionária Vivi. Papi é o chihuahua 
do jardineiro da milionária que só tem olhos e focinho para Chloe, mas ela não dá a menor atenção para ele. Um dia, porém, Chloe é seqüestra-
da durante uma viagem ao México e, longe de sua dona, enfrenta o perigoso doberman Diablo e seu dono. 

DOMINGO 21, 16:00 – OS VINGADORES
EUA 2012. Ação. Livre
Loki retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano 
do planeta, ele rouba o cubo cósmico dentro de instalações da S.H.I.E.L.D. e, com isso, adquire grandes poderes.

SÁBADO 27, 16:00 – HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
EUA 2001. Aventura. Livre
Harry Potter é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, repentinamente, ele recebe uma carta contendo 
um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente Harry é impedido de ler a 
carta por seu tio Válter, mas logo ele recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega em sua casa para levá-lo até a escola. 

DOMINGO 28, 16:00 – HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
EUA 2005. Aventura. Livre
Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwards, Harry Potter é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, 
uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwards e também de outras escolas de 
magia.


