
M A I O

FILMES INFANTIS n SÁBADOS E DOMINGOS 16H

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

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

QUINTA 01, 18H - AMOR, SUBLIME AMOR (WEST SIDE STORY)
EUA 1961. Drama. Direção: Robert Wise. Elenco: Natalie Wood, Richard Beymer. 2h32min. Livre 
No lado oeste de Nova York, à sombra dos arranha-céus, ficam os guetos de imigrantes e classes menos favorecidas. Duas gangues, os Sharks, 
de porto-riquenhos, e os Jets, de brancos de origem anglo-saxônica, disputam a área, seguindo um código próprio de guerra e honra. 

SEXTA, 02 - 20H / DOMINGO 04, 18:00 - O QUINTO PODER (THE FIFTH ESTATE)
Eua 2014. Suspense. Direção: Bill Condon. Elenco: Benedict Cumberbatch, Daniel Bruhl. 2h9min. 16 anos 
Ao fundar o polêmico website WikiLeaks, Julian Assange contou com o apoio do amigo Daniel Domscheit-Berg. Com o crescimento do site e 
do grau de influência de Assange, a relação entre os dois acabou bastante abalada. 

SÁBADO 03, 19H - A GRANDE BELEZA (LA GRANDE BELLEZZA)
Itália/França 2013. Comédia, Drama. Direção: Paolo Sorrentino. Elenco: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli. 2h21min. 14 anos
Em Roma, o escritor Jap Gambardella reflete sobre sua vida. Ele tem 65 anos de idade, e desde o grande sucesso do romance "O Aparelho 
Humano", escrito décadas atrás, ele não concluiu nenhum outro livro. Quando se lembra de um amor da sua juventude, Jep cria forças para 
mudar sua vida, e talvez voltar a escrever.
 
QUINTA 08, 20H - OS PRODUTORES (THE PRODUCERS)  
EUA 2006. Comédia musical. Direção: Susan Stroman. Elenco: Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman. 2h14min. 12 anos
Max Bialystock é um produtor teatral astuto, que tem Leo Bloom como contador. Um dia Leo surge com o plano perfeito para conseguir muito 
dinheiro: arrecadar muito mais do que o necessário para produzir um show para a Broadway, que seja de antemão um fracasso garantido. A 
escolhida é o musical "Primavera para Hitler. Mas, para a surpresa de Max e Leo, a peça se torna um estrondoso sucesso.

SEXTA 09, 20H / DOMINGO 11, 18:00 - JOBS (JOBS)
EUA 2013. Biografia, drama. Direção: Joshua Michael Stern. Elenco: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney. 2h13min. 12 anos
De hippie sem foco nos estudos a líder de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Este é Steve Jobs, um sujeito de personalidade 
forte e dedicado, que não se incomoda de passar por cima dos outros para atingir suas metas, o que faz com que tenha dificuldades em manter 
relações amorosas e de amizade.
 
SÁBADO 10, 19H - TREM NOTURNO PARA LISBOA (NIGHT TRAIN TO LISBON) 
EUA/Espanha/Suíça 2013. Drama. Direção: Bille August. Elenco: Jeremy Irons, Bruno Ganz, Lena Olin. 1h50min. 14 anos
Raimund Gregorius, um professor suíço, que abandona suas palestras e sua vida conservadora para embarcar em uma emocionante aventura 
que o levará em uma jornada ao seu próprio coração.

QUINTA 15, 20H - CREPÚSCULO DOS DEUSES (SUNSET BOULEVARD)
EUA 1950. Drama, romance. Direção: Billy Wilder. Elenco: William Holden, Gloria Swanson, Erich Von Stroheim. 1h50min. Livre
Para fugir dos representantes de uma financeira, Joe Gillis se refugia na decadente mansão de Norma Desmond, antiga estrela do cinema 
mudo. Quando Norma descobre que Joe é roteirista, contrata-o para o roteiro de Salomé, que marcará seu retorno às telas. 

SEXTA 16, 20H / DOMINGO 18, 18:00 - ELISYUM (ELISYUM)
EUA 2013. Ficção. Direção: Neil Blomkamp. Elenco: Matt Damon, Jodie Foster. 1h50min. 16 anos
Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na 
Terra, repleta de pessoas e em grande decadência. Por um lado, a secretária do governo Rhodes faz de tudo para preservar o estilo de vida 
luxuoso de Elysium, por outro, um pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas.

SÁBADO 17, 19H - MEIA NOITE EM PARIS (MIDNIGHT IN PARIS)
EUA/Espanha 2011. Romance. Direção: Woody Allen. Elenco: Owen Wilson, Rachel Mcadams, Michael Sheen. 1h40min. 10 anos
Gil sempre idolatrou os grandes escritores americanos e sonhou ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar como roteirista em Hollywood, o 
que fez com que fosse muito bem remunerado, mas que também lhe rendeu uma boa dose de frustração. Estar em Paris faz com que Gil volte 
a se questionar sobre os rumos de sua vida, desencadeando o velho sonho de se tornar um escritor reconhecido.

QUINTA 22, 20H - OS MISERÁVEIS (LES MISÉRABLES)
EUA 2013. Drama, musical. Direção: Tom Hooper. Elenco: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. 2h38min.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. 

SEXTA 23, 20H / DOMINGO 25, 18:00  - O CAPITAL (LE CAPITAL) 
França 2013. Drama, suspense. Direção: Costa Gavras. Elenco: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier. 1h53min. 14 anos
Os cidadãos do século XXI são escravos do Capital: sofrem com os problemas e celebram os triunfos. Esta é a história da ascensão de um 
escravo do sistema que transforma-se em seu mestre.  

SÁBADO 24, 19H - BLUE JASMINE (BLUE JASMINE) 
EUA, 2013. Comédia dramática. Direção: Woody Allen. Elenco: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins. 1h38min. 12anos
Uma mulher rica perde todo seu dinheiro e é obrigada a morar em São Francisco com sua irmã, em uma casa muito mais modesta. Ela acaba 
encontrando um homem que pode resolver seus problemas financeiros, mas antes ela precisa descobrir quem ela é.

QUINTA 29, 20H - HOJE (HOJE)
Brasil 2011. Drama. Direção: Tata Amaral. Elenco: Denise Fraga, César Troncoso, João Balndasseri. 1h30min.12 anos
Vera é uma ex-militante política que recebe uma indenização do governo, em decorrência do desaparecimento do marido, vítima da repressão 
provocada pela ditadura militar. Só que, quando está prestes a mudar de vida, recebe uma visita que altera tudo.

SEXTA 30, 20H - GRANDE DEMAIS PARA QUEBRAR (TOO BIG TO FAIL) 
EUA 2012. Drama. Direção: Curtis Hanson. Elenco: William Hurt, Edward Asner, Billy Crudup. 1h38min. 10 anos
Misturando personalidades reais com uma tensa contagem regressiva rumo ao desastre econômico o diretor, Curtis Hanson, cria um drama 
explosivo capturando como a economia americana foi trazida de volta da beira do colapso.

SÁBADO 31, 19H - RESTREPO - UM PELOTÃO, UM VALE, UM ANO
EUA 2011. Documentário. Direção: Sebastian Junger. 1h33min. 12anos
Um pelotão de soldados dos Estados Unidos é instalado no Vale Korengal, no Afeganistão. O filme se concentra num posto avançado com 15 
homens chamado "Restrepo", nome de um médico do pelotão que foi morto em ação. Ele foi considerado um dos mais perigosos postos 
militares dos Estados Unidos.. 

SÁBADO 03, 16H - AS AVENTURAS DE TINTIM (THE ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN)
EUA 2011. Animação. Direção: Steven Spielberg. 1h47min. 10 anos
Tintim é um jovem repórter, que um dia, vê à venda um modelo de um galeão antigo e resolve comprá-lo. Logo dois outros interessados o 
abordam, querendo adquirir o objeto, mas Tintim não o vende.  

DOMINGO 04, 16H - HAPPY FEET - O PINGUIM (HAPPY FEET)
EUA 2006. Animação. Direção: George Miller. 1h48min. Livre
Entre os pinguins imperador você apenas é alguém se souber cantar. Isto causa grande preocupação a Mano, considerado o pior cantor do mundo 
e também um grande sapateador. Norma Jean, sua mãe, gosta do sapateado de Mano, mas Memphis, seu pai, acha que "isto não é coisa de 
pinguim". Além disso, seus pais sabem que caso Mano não encontre sua "canção do coração" ele talvez nunca encontre o verdadeiro amor.

SÁBADO 10, 16H - TÁ DANDO ONDA (SURF'S UP)
EUA 2007. Animação. Direção: Ash Brannon. 1h28min. Livre
Cadu Maverick é um jovem pinguim, que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia ele decide deixar sua família e sua cidade para 
participar do Big Z Memorial Surf Off. Mas lá ele conhece um veterano surfista, com quem aprende que o campeão nem sempre é aquele que 
chega em 1º lugar nas competições.

DOMINGO 11, 16H - VALENTE (BRAVE)
EUA 2012. Animação. Direção: Mark Andrews. 1h35min. Livre
A jovem princesa Merida foi criada pela mãe para ser a sucessora perfeita ao cargo de rainha... Mas a garota não tem a menor vocação para 
esta vida, preferindo cavalgar e praticar o tiro ao arco. Quando uma competição é organizada para escolher seu futuro marido, Merida decide 
recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte efeito, não é exatamente o que Merida imaginava... 

SÁBADO 17, 16H - AS AVENTURAS DE TADEO (LAS AVENTURAS DE TADEO JONES)
Espanha 2013. Direção: Enrique Gato. 1h31min. 10 anos
Tadeo é um trabalhador simples, mas de espírito aventureiro e sonhador, que vive em Chicago. Um dia, ele é confundido com um arqueólogo 
conhecido e é enviado para uma expedição no Peru. Lá ele precisa enfrentar uma organização criminosa que, especializada em roubar 
tesouros, deseja agora saquear uma mítica cidade inca que acaba de ser descoberta. 

DOMINGO 18, 16H - DEU A LOCA NA CHAPEUZINHO (HOODWINKED)
EUA 2011. Animação. Direção: Todd Edwards. 1h20min. Livre
A tranquilidade da vida na floresta é alterada quando um livro de receitas é roubado. Os suspeitos são Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, 
o Lenhador e a Vovó, mas cada um deles conta uma história diferente. Cabe então ao inspetor Nick Pirueta investigar o caso e descobrir a 
verdade.

SÁBADO 24, 16H - OS SEM FLORESTA (OVER THE HEDGE)
EUA 2006. Animação. Direção: Tim Johnson. 1h25min. Livre
A primavera chegou, o que faz com que os animais da floresta despertem da hibernação. Ao acordar eles logo têm uma surpresa: surgiu ao 
redor de seu habitat natural uma grande cerca verde. Inicialmente eles temem o que há por detrás da cerca, até que RJ revela que foi construí-
da uma cidade ao redor da floresta em que vivem, que agora ocupa apenas um pequeno espaço. 

DOMINGO 25, 16H - OS CROODS (THE CROODS) 
EUA 2013. Animação. Direção: Chris Sanders. 1h38min. Livre
Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna, vivem os Croods, uma família liderada por um pai 
que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer ,e juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e 
se adaptar a uma nova e divertida era.

SÁBADO 31, 16H - FROZEN- UMA AVENTURA CONGELANTE (FROZEN)
EUA 2014. Animação. Direção: Chris Buck. 1h42min.Livre
A caçula Anna adora sua irmã Elsa, mas um acidente envolvendo os poderes especiais da mais velha, durante a infância, fez com que os pais 
as mantivessem afastadas Após a morte deles, as duas cresceram isoladas no castelo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o 
reinado.


