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FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS 20H, SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H E DOMINGOS 18H

Atenção: os filmes adultos exibidos as sextas-feiras serão reprisados
aos domingos na sessão das 18H.

QUINTA 03, 20H - DEPOIS DA TERRA (AFTER EARTH)
EUA 2013. Aventura, Ficção. Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Will Smith, Jaden Smith. Duração: 1H40.12 anos 
Há 1000 anos, um cataclismo tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves 
espaciais. Depois de uma missão, o general Cypher Raige retorna à sua família e ao filho de treze anos de idade. Mas pouco tempo após seu 
retorno, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde moram caia na Terra.

SEXTA, 04 - 20H / DOMINGO 06, 18:00 - INVASÃO A CASA BRANCA (OLYMPUS HAS FALLEN) 
EUA 2013. Ação, suspense. Direção: Antoine Fuqua. Elenco: Gerard Butler, Aaron Eckhart. Duração: 2H20. 16 anos 
Mike Banning é um dedicado funcionário do serviço secreto americano, que tem por função proteger o presidente Benjamin Asher e sua 
família. Ao levá-los para uma festa de Natal, uma intensa nevasca faz com que o carro em que estão o presidente e sua esposa, Margaret, 
sofra um acidente. Mike consegue salvar Benjamin, mas a primeira-dama morre. 

SÁBADO 05, 19H - CAPITÃO PHILLIPS (CAPTAIN PHILLIPS)
EUA 2013. Drama, suspense. Direção: Paul Greengrass. Elenco: Tom Hanks, Catherine Keener. Duração: 2H14. 14 anos
Richard Phillips (Tom Hanks) é um comandante naval experiente, que aceita trabalhar com uma nova equipe na missão de entregar mercado-
rias e alimentos para o povo somaliano. Logo no início do trajeto, ele recebe a mensagem de que piratas têm atuado com frequência nos 
mares por onde devem passar. A situação não demora a se concretizar, quando dois barcos chegam perto do cargueiro, com oito somalianos 
armados, exigindo todo o dinheiro a bordo. Uma estratégia inicial faz com que os agressores recuem, apenas para retornar no dia seguinte. 
Embora Phillips utilize todos os procedimentos possíveis para dispersar os inimigos, eles conseguem subir à bordo, ameaçando a vida de todos.
 
QUINTA 10, 20H - UMA GARRAFA NO MAR DE GAZA (UNE BOUTEILLE À LA MER)  
Canada, França, Israel 2011. Drama. Direção: Thierry Binisti. Elenco: Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby. Duração: 1H39. 12 anos
Tanto Tal quanto Naïm nasceram em um terreno de terra queimada, onde os pais costumam enterrar seus filhos. Entretanto, as vidas deles 
são bem diferentes. Tal tem 17 anos, é judia e mora em Jerusalém, enquanto que Naim tem 20 anos, é palestino e mora em Gaza. Só que 
uma garrafa jogada ao mar pode mudar a situação entre eles, trazendo forças para que suportem esta dura realidade.

SEXTA 11, 20H / DOMINGO 13, 18:00 - APOSTA MÁXIMA (RUNNER RUNNER)
EUA 2013. Suspense, policial. Direção: Brad Furman. Elenco: Ben Affleck, Justin Timberlake. Duração: 1H32. 14 anos
Ritchie luta para concluir sua universidade, mas tem problemas para arcar com as despesas do curso. Ele acaba entrando de cabeça no mundo 
das apostas online de pôquer. Antes ele apenas apresenta o jogo para outras pessoas, mas também acaba jogando para conseguir dinheiro. 
Ele perde tudo, mas está convencido de que foi passado para trás.
 
SÁBADO 12, 19H - O CONSELHEIRO DO CRIME (THE COUNSELOR) 
EUA, Reino Unido 2013. Suspense, drama. Direção: Ridley Scott. Elenco: Cameron Diaz, Penelope Cruz. Duração: 1H51. 16 anos
Um advogado está prestes a se casar com sua noiva, e decide juntar dinheiro participando de um dos esquemas ilegais organizados por seus 
clientes. O plano envolve o tráfico de centenas de quilos de droga, no valor de 20 milhões de dólares. Apesar de hesitar no início, ele aceita. 
Mas a execução do esquema não ocorre como planejado, e logos todos serão visados pelos chefes de um cartel mexicano.

QUINTA 17, 20H - PROVA DE REDENÇÃO (TWICE BORN)
Itália, Espanha, 2012. Drama, romance. Direção: Sergio Castellito. Elenco: Penelope Cruz. Duração: 1H27. 14 anos
Gemma visita Sarajevo com seu filho, Pietro. Há 16 anos eles escaparam da cidade assolada pela guerra, quando o pai da criança ficou e 
acabou morrendo. Enquanto ela tenta reparar a relação com o filho, uma revelação força Gemma a encarar a perda, as consequências da 
guerra e o poder de redenção do amor. Filme baseado no best-seller de Margaret Mazzantini.

SEXTA 18, 18H / DOMINGO 20, 18:00 - TRUQUE DE MESTRE (NOW YOU SEE ME)
França, EUA 2013. Suspense, policial. Direção: Louis Leterrier. Elenco: Mark Ruffalo, Morgan Freeman. Duração: 1H56. 12 anos
Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o 
público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e ainda por cima distribui a quantia roubada nas 
contas dos próprios espectadores. 

SÁBADO 19, 19H - A PROCURA DO AMOR (ENOUGH SAID) 
EUA 2013. Comédia. Direção: Nicole Holofcener. Elenco: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini. Duração: 1H33. 12 anos
A massagista Eva é uma mulher divorciada e mãe solteira que teme a partida da sua filha para a faculdade. Ela logo começa um romance com 
Albert, um homem engraçado que está vivendo um momento muito parecido com o seu.

QUINTA 24, 20H - UM FINAL DE SEMANA EM HYDE PARK (HYDE PARK ON HUDSON) 
Reino Unido 2012. Biografia, drama. Direção: Roger Michell. Elenco: Olivia Colman, Bill Murray. Duração: 1H35. 12 anos
Em junho de 1939, o Rei George VI e sua esposa, a Rainha Elizabeth, fizeram uma visita à propriedade do presidente Franklin D. Rooseveltno 
Hyde Park, Nova York. Enquanto isso, o chefe de estado norte-americano se apaixona cada vez mais de sua prima e amante eventual, 
Margaret Suckley. 

SEXTA 25, 20H / DOMINGO 27, 18:00  - O LOBO DE WALL STREET - (THE WOLF OF WALL STREET) 
EUA 2014. Drama, Policial. Direção: Martin Scorsese. Elenco: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey. Duração: 2H59. 18 anos
Durante seis meses, Jordan Belfort trabalhou duro em uma corretora de Wall Street, seguindo os ensinamentos de seu mentor Mark Hanna. 
Quando finalmente consegue ser contratado como corretor da firma, acontece o Black Monday. Sem emprego e bastante ambicioso, ele 
acaba trabalhando para uma empresa de fundo de quintal que lida com papéis de baixo valor, que não estão na bolsa de valores. Ao lado de 
Donnie e outros amigos dos velhos tempos, ele cria uma empresa que faz com que todos enriqueçam rapidamente e, também, levem uma 
vida dedicada ao prazer.

SÁBADO 26, 19H - JOVEM E BELA (JEUNE & JOLIE) 
França 2013. Drama, romance. Direção: François Ozon. Elenco: Marine Vacth, Géraldine Pailhas. Duração: 1H34. 16 anos
Durante uma viagem de verão com a família, a jovem Isabelle vive a sua primeira experiência sexual. Ao voltar para casa, ela divide o seu 
tempo entre a escola e o novo trabalho, como prostituta de luxo. A adolescente explora a sua sexualidade e logo começa a ganhar dinheiro 
com os seus clientes, mas um incidente irá fazer com que a sua mãe, Sylvie, descubra as suas atividades secretas. 

SÁBADO 05, 16H - TÁ CHOVENDO HAMBURGUER 2 (CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2)
EUA 2013. Animação. Direção: Cody Cameron. Duração: 1H35. Livre
Após a desastrosa tempestade de comida no primeiro filme, Flint e seus amigos são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. Sem saída, 
ele aceita o convite de seu ídolo, Chester V, e junta-se à The Live Corp Company. Porém, quando descobre que sua máquina ainda funciona 
e agora cria perigosas comidas animalescas mutantes, Flint decide retornar e tentar salvar o mundo.

DOMINGO 06, 16H - TURBO 
EUA 2013. Animação. Direção: David Soren. Duração: 1H36. Livre
Theo é um caracol de jardim, que passa o dia com outros caracóis, colhendo tomates e torcendo para não ser capturado por aves predadoras. 
Apesar da vida pacata, este jovem animal sonha em se tornar extremamente veloz, como o seu ídolo, o corredor campeão de Indianápolis Guy 
Gagné. 

SÁBADO 12, 16H - AVIÕES (PLANES)
EUA 2013. Animação. Direção: Klay Hall. Duração: 1H32. Livre
Dusty é um avião que trabalha pulverizando plantações. Seu grande sonho é participar de corridas internacionais, ao lado de alguns dos mais 
famosos competidores, mas seu medo de altura e a própria composição da carroceria impedem que esta vontade se torne realidade. 

DOMINGO 13, 16H - OS SMURFS 2  (THE SMURFS 2)
EUA 2013. Animação. Direção: Raja Gosnell. Duração: 1H45. Livre
Após fracassar em sua caça aos Smurfs em Nova York, Gargamel partiu para Paris e lá se tornou um sucesso, sendo considerado o maior 
mágico do mundo. Entretanto, por trás dos shows lotados que faz na Opera está um plano para capturar os pequenos seres azuis. 

SÁBADO 19, 16H - MEU MALVADO FAVORITO 2 (DESPICABLE ME 2)
EUA 2013. Animação. Direção: Chris Renaud. Duração: 1H38. Livre
Gru mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes, Edith  e Margo, deixando de lado os tempos de vilão. 
Ele só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL (Liga 
Anti-Vilões), para salvar o mundo na companhia da agente Lucy. 
 
DOMINGO 20, 16H - REINO ESCONDIDO (EPIC)
EUA 2013. Animação. Direção: Chris Wedge. Duração: 1H42. Livre
O professor Bomba dedicou boa parte de sua vida às pesquisas por um povo de tamanho diminuto, que vive na floresta e cujos movimentos 
são rápidos demais para serem registrados pelo olho humano. Apesar de ter encontrado alguns indícios de que estes seres existem, como 
armas e selas de pássaros, o professor é alvo de piadas no meio científico. 

SÁBADO 26, 16H - UNIVERSIDADE MONSTROS (MONSTERS UNIVERSITY)
EUA 2013. Animação. Direção: Dan Scanlon. Duração: 1H47. Livre
Mike Wazowski e James P. Sullivan são uma dupla inseparável em Monstros S.A., mas nem sempre foi assim. Quando se conheceram na 
universidade, os dois jovens monstros se detestavam, com Mike sendo um sujeito estudioso, mas não muito assustador, e Sulley surgindo 
como o cara popular e arrogante, graças ao talento inerente para o susto. 

DOMINGO 27, 16H - DETONA RALPH (WRECK-IT RALPH) 
EUA 2013. Animação. Direção: Rich Moore. Duração: 1H41. Livre
Ralph é o vilão de Conserta Félix Jr., um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, 
Ralph gostaria de receber uma atenção maior de Felix Jr. e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem mesmo o 
tratam bem. 


