
J U L H O

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

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

SEXTA 01, 20H / DOMINGO 03, 18H - ENTREVISTA COM VAMPIRO (INTERVIEW WITH THE VAMPIRE)  ***** 
EUA 1994. Aventura, drama, terror. Direção: Neil Jordan. Elenco: Brad Pitt, Christian Slater, Tom Cruise. 123min. 16 anos
São Francisco, anos 1990. Um jornalista entrevista um jovem que afirma ser vampiro, narrando suas experiências dos últimos 200 anos. Em 
flashback, conhecemos Louis de Pointe du Lac, um homem que perdeu a mulher, morta durante o parto, e a vontade de viver. 

SÁBADO 02, 19H / DOMINGO 31 DE JULHO, 18H - O REGRESSO (THE REVENANT)  *****
EUA/Hong Kong/Taiwan/Canadá 2015. Drama, ação. Direção: Alejandro Iñárritu. Elenco: Leonardo DiCaprio. 156min. 16 anos
1822. Hugh Glass parte para o oeste americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica seriamente ferido e é abando-
nado à própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald. Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass consegue sobreviver e iniciar sua vingança. 

QUINTA 07, 20H - UM ESTRANHO NO NINHO (ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST)  ****
EUA 1975. Drama. Direção: Milos Forman. Elenco: Jack Nicholson, Peter Brocco, Louise Fletcher. 133min. 16 anos
Randle Patrick McMurphy, um prisioneiro, simula estar insano para não trabalhar e vai para uma instituição para doentes mentais. Lá estimula 
os internos a se revoltarem contra as rígidas normas impostas pela enfermeira-chefe Ratched, mas não tem ideia do preço que irá pagar por 
desafiar uma clínica "especializada".

SEXTA 08, 20H / DOMINGO 10, 18H - JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA – O FINAL  ***
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY)
EUA/Alemanha 2015. Ficção, Aventura. Direção: Francis Lawrence. Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson. 137min. 12 anos
Katniss Everdeen continua sua luta com a Capital, que ficou inconformada com o fato dela ter sobrevivido duas vezes aos jogos vorazes. A 
heroína está disposta a lutar em nome de sua causa e também por seus amigos e familiares.

SÁBADO 09, 19H - ESPECIALISTAS EM CRISE (OUR BRAND IS CRISIS)  ***
EUA 2015. Drama, comédia. Direção: David Gordon Green. Elenco: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton. 107min. 12 anos
A consultora política Jane Bodine é especialista em conseguir contornar situações complicadas. Apesar de estar aposentada, ela decide 
trabalhar para o candido a presidência Pedro Castillo pelo simples motivo de querer ganhar do seu antigo rival Pat Candy. 

QUINTA 14, 20H - CARMEN DE GODARD (PRÉNOM CARMEN)  ****
França 1983. Drama, policial. Direção: Jean-Luc Godard. Elenco: Maruschka Detmers, Jacques Bonnaffé. 85min. 18 anos
Carmen X é membro de um grupo terrorista. Ela pede a chave da casa de praia de seu tio Jean, um diretor de cinema esquecido, com a 
desculpa de estar indo fazer um filme com seus amigos quando, na verdade, eles pretendem organizar um assalto a banco. Entretanto, 
Carmen se apaixona pelo segurança do banco ainda durante a fase de planejamento da ação. Inspirado na ópera de Bizet, Carmen.

SEXTA 15, 20H / DOMINGO 17, 18H - UM HOMEM ENTRE GIGANTES (CONCUSSION)  ***
EUA/Reino Unido/Austrália 2015. Drama. Direção: Peter Landesman. Elenco: Will Smith, Alec Baldwin. 123min. 12 anos
Dr. Bennet Omalu, neuropatologista forense, diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano e, investigando o 
assunto, descobre se tratar de um mal comum entre os profissionais do esporte. Determinado a reverter o quadro e expor para o mundo a 
grave situação, ele trava uma guerra contra a poderosa NFL.

SÁBADO 16, 19H - SEM ESCALAS (NON-STOP)  ****
EUA/Reino Unido/França 2014. Ação. Direção: Jaume Collet-Serra. Elenco: Liam Neeson, Julianne Moore. 106min. 14 anos
Durante um voo de Nova York a Londres, o agente Neil Marks recebe uma série de mensagens SMS enigmáticas, dizendo que um passageiro 
será morto a cada 20 minutos caso US$150 milhões não sejam transferidos para uma conta bancária. Inicialmente Beil não dá atenção à 
ameaça, mas quando o primeiro passageiro aparece morto ele inicia uma investigação em pleno avião sobre quem possa ser o assassino.

QUINTA 21, 20H - CALLAS FOREVER (CALLAS FOREVER)  ****
Reino Unido/França/Espanha/Romênia/Itália 2002. Drama. Direção: Franco Zeffirelli. Elenco: Fanny Ardant. 108min. 12 anos
Após muitos anos longe dos palcos, Maria Callas recebe uma visita do amigo e empresário Larry. Determinado a tirar a amiga de seu exílio e 
ajudá-la a encontrar um novo horizonte para sua vida, ele propõe que Callas faça um filme, interpretando uma de suas peças de grande 
sucesso.

SEXTA 22, 20H / DOMINGO 24, 18H - O QUARTO DE JACK (ROOM)  ****
Irlanda/Canadá 2015. Drama. Direção: Lenny Abrahanson. Elenco: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joen Allen. 118min. 14 anos
Uma história moderna sobre o amor sem limites entre mãe e filho. O pequeno Jack, de cinco anos, não conhece nada do mundo, exceto o 
quarto em que nasceu e cresceu acompanhado apenas por Ma.

SÁBADO 23, 19H - PRISIONEIRAS NUNCA MAIS (CAGED NO MORE)  ***
EUA/Grécia 2016. Drama, suspense, ação. Direção: Lisa Arnold. Elenco: Kevin Sorbo, Loretta Devine. 90min. 12 anos
Aggie Prejean é avó de Skye e Elle. Ela está desesperada a procura das suas netas que foram sequestrados pelo pai, que levou as crianças ao 
exterior para serem vendidas como escravos para ele conseguir liquidar uma dívida de drogas. Para ajudá-la na busca, Aggie pede a ajuda do 
tio das garotas e do seu filho Wil, um ex-membro das Forças Especiais. 

QUINTA 28, 20H - FAMA PARA TODOS (IEDEREEN BEROEMD!)  ****
Bélgica 2000. Comédia, drama. Direção: Dominique Deruddere. Elenco: Josse De Pauw, Eva Van Der Gucht. 97min. 14 anos
Jean trabalha numa fábrica e sustenta a família. Seu sonho, entretanto, é ser compositor e para isso ele aposta no talento de Marva, sua filha. 
Ele insiste em fazê-la ensaiar e a leva a todos os concursos para amadores que acontecem. 

SEXTA 29, 20H - MADAME BOVARY (MADAME BOVARY)  ***
Alemanha/Bélgica/EUA 2014. Drama. Direção: Sophie Barthes. Elenco: Ezra Miller, Mia Wasikowska. 118min. 16 anos
Na França do século XIX, Emma Bovary é a jovem e bela esposa de um tradicional médico de uma pacata cidade. Ela dá início a uma relação 
extraconjugal para tentar se promover na sociedade e melhorar seu status social. Adaptação de obra homônima de Gustave Flaubert.

SÁBADO 30, 19H - A LISTA DE SCHINDLER (SCHINDLER'S LIST)  ****
EUA 1993. Drama, épico. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. 195min. 14 anos
A inusitada história de Oskar Schindler que apear de seus defeitos amava o ser humano e assim fez o impossível, a ponto de perder a sua 
fortuna para conseguir salvar mais de mil judeus dos campos de concentração.

DOMINGO 31, 18H - O REGRESSO (THE REVENANT)  *****

SÁBADO 02, 16H - ZOOTOPIA - ESSA CIDADE É O BICHO (ZOOTOPIA)  ****
EUA 2016. Aventura, ação, animação. Direção: Byron Howard, RichMoore e Jared Bush. 108min. Livre
Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: 
pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a 
primeira coelha policial. 

DOMINGO 03, 16H - O BATMAN – O HOMEM QUE VIROU MORCEGO (THE BATMAN: THE MAN WHO WOULD BE BAT)  ***
EUA 2004. Animação. 63min. Livre
Os amigos mais próximos não conhecem seu segredo. A polícia não pode confiar em suas intenções. Até mesmo os criminosos se perguntam 
se ele é louco. Mesmo assim, nada afastará o Batman de seguir em sua cruzada pela justiça nesta cativante série animada, repleta de novas 
engenhocas tecnológicas, com uma Gotham City engenhosa, e redesenhada e com todos os seus vilões favoritos! 

SÁBADO 09, 16H - O EXPRESSO POLAR (THE POLAR EXPRESS)  *****
EUA 2004. Aventura. Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks. 100min. Livre
É véspera de Natal e um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura 
natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua frente um gigantesco trem 
negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem.

DOMINGO 10, 16H - DINOSSAURO (DINOSAUR)  ****
EUA 2000. Animação, aventura, suspense, ficcão. Direção: Eric Leighton e Ralph Zondag. 82min. Livre
A jornada do iguanodonte Aladar para encontrar outros seres de sua espécie. Devido a uma série de acontecimentos, o ovo em que nasceu 
foi separado de sua raça e Aladar precisa agora encontrá-los em meio uma chuva de meteoros flamejantes e cada vez maior escassez de água.

SÁBADO 16, 16H - ENCANTADA (ENCHANTED)  ****
EUA 2007. Aventura, comédia, musical, romance. Direção: Kevin Lima. Elenco: Amy Adams, Patrick Dempsey. 107 min. Livre
Giselle  é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso ela agora está 
na Manhattan dos dias atuais, um local completamente diferente de onde vivia. Logo ela recebe a ajuda de Robert, um advogado divorciado 
por quem se apaixona. 

DOMINGO 17, 16H - HOMEM ARANHA – O ÚLTIMO CONFRONTO  ****
(SPIDER-MAN: THE ULTIMATE VILLAIN SHOWDOWN)  
EUA 2002. Aventura, ação, animação. 79min. Livre
Entre nesta trama de ação com o super-herói mais surpreendente do mundo. O Homem-Aranha enfrenta seu arqui-inimigo, o Duende Verde, 
e seus adversários mais perigosos e malvados em O Último Confronto. Depois de ter sido mordido por uma aranha radioativa durante uma 
excursão escolar a um laboratório, o jovem Peter Parker transforma-se num lança teias humano com uma incrível força aracnídea.

SÁBADO 23, 16H - KUNG FU PANDA (KUNG FU PANDA)  ****
EUA 2008. Animação, aventura, comédia, ação. Direção: Mark Osborne e John Stevenson. 92min. Livre
Po é um urso panda desajeitado, que trabalha no restaurante de macarrão de sua família. Um dia ele é surpreendido ao saber que foi escolhido 
para cumprir uma antiga profecia, o que faz com que treine ao lado de seus ídolos no kung fu.

DOMINGO 24, 16H - MONSTER HIGH: MONTROS, CÂMERA, AÇÃO! (MONSTER HIGH: FRIGHTS, CAMERA, ACTION!)  ***
EUA 2014. Animação. Direção: William Lau e Sylvain Blais. 74min. Livre
A jovem vampira Draculaura acredita que é a legítima herdeira do trono vampiro, assim ela e suas amigas viajam até a Transilvânia para a 
coroação real. Mas logo descobrem que a verdadeira rainha ainda não foi escolhida.

SÁBADO 30, 16H - OS SIMPSONS – O FILME (THE SIMPSONS MOVIE)  ****
EUA 2007. Animação, aventura, comédia. Direção: David Silverman. 87min. Livre
Homer Simpson tem um novo bicho de estimação: um porco. Devido a um silo perfurado e cheio de fezes, um desastre de grandes proporções 
acontece em Springfield. Isto faz com que uma multidão sedenta por vingança se reúna diante da casa dos Simpsons, querendo Homer e sua 
família de qualquer jeito.

DOMINGO 31, 16H - BOB ESPONJA O FILME (THE SPONGE BOB SQUARE PANTS MOVIE)  ****
EUA 2014. Animação, aventura, comédia. Direção: Stephen Hillenburg e Mark Osborne. 87min. Livre
Após a coroa de o Rei Netuno ser roubada, Bob Esponja e seu melhor amigo Patrick partem em uma viagem pela Fenda do Bikini para 
reencontrá-la. No caminho eles precisam enfrentar monstros marinhos, vilões perigosos e vários bandidos.

Excepcionalmente, em julho, na Programação para Adultos, o filme de sábado,
dia 2, O Regresso, será reprisado no domingo 31/07,

portanto, não haverá reprise do filme exibido em 29/07.


