
A G O S T O

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

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

QUINTA 04, 20H - SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS (DEAD POETS SOCIETY)  *****
EUA 1989. Comédia, drama. Direção: Peter Weir. Elenco: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard. 128min. 12 anos
Quando o carismático professor de inglês John Keating chega para lecionar num colégio para rapazes, seus métodos de ensino pouco conven-
cionais transformam a rotina do currículo tradicional e arcaico. Com humor e sabedoria, Keating inspira seus alunos a seguirem seus próprios 
sonhos e a viverem vidas extraordinárias.

SEXTA 05, 18H / DOMINGO 07, 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 06, 19H - CONSPIRAÇÃO E PODER (TRUTH)  *****
Austrália/EUA 2015. Drama. Direção: James Vanderbilt. Elenco: Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid. 125min. 12 anos
A produtora da CBS Mary Papes suspeita que o presidente George W. Bush usou a influência de seu sobrenome e acionou seus contatos para 
não combater na Guerra do Vietnã. Com a ajuda de uma fonte, ela consegue os documentos necessários para a comprovação da denúncia 
e leva a história ao ar no programa 60 Minutes, apresentado pelo lendário Dan Rather. Ao invés de abalar a campanha de reeleição de Bush, 
no entanto, o que se vê após a exibição é um processo de descrédito das informações que coloca em xeque todo o trabalho da equipe de 
reportagem.
 
QUINTA 11, 20H - ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE (GIANT)  *****
EUA 1956. Drama. Direção: George Stevens. Elenco: James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson. 201min. 14 anos
História de três gerações de influentes texanos e seus conflitos familiares, amorosos, raciais e as disputas econômicas entre os tradicionais 
pecuaristas e os novos ricos magnatas do petróleo do Novo Oeste. Indicado a dez prêmios Oscar, vencedor na categoria Melhor Diretor com 
George Stevens, Assim Caminha a Humanidade, adaptado do romance de Edna Ferber, foi considerado pela revista TIME o mais contundente 
legado anti intolerância racial jamais levado às telas, o retrato de uma era.

SEXTA 12, 20H / DOMINGO 14, 18H - TUDO SOBRE MINHA MÃE (TODO SOBRE MI MADRE)  ****
Espanha/França 1999. Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Elenco: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz. 101min. 14 anos
No dia de seu aniversário, Esteban ganha de presente da mãe, Manuela, um ingresso para a nova montagem da peça "Um bonde chamado 
desejo", estrelada por Huma Rojo. Após o espetáculo, ao tentar pegar um autógrafo de Huma, Esteban é atropelado e morre. Manuela resolve 
então ir até o pai do menino, que vive em Barcelona, para dar a notícia. No caminho, ela encontra o travesti Agrado, a freira Rosa e a própria 
Huma Rojo.

SÁBADO 13, 19H - MÁ CONDUTA (MISCONDUCT)  ***
EUA 2016. Drama, suspense. Direção: Shintaro Shimosawa. Elenco: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino. 106min. 14 anos
Um jovem e ambicioso advogado assume um grande caso contra um poderoso e corrupto executivo de uma extensa companhia farmacêutica 
e seu principal sócio. Quando o caso toma direções perigosas, ele se vê envolvido com chantagens e corrupção, tendo que descobrir a verdade 
antes que perca tudo. 

QUINTA 18, 18H - LILI MARLENE (LILI MARLEEN)  *****
Alemanha 1981. Drama. Direção: Rainer Werner Fassbinder. Elenco: Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini. 120min. 14 anos
Alemanha, 1938. A cantora Willie torna-se uma estrela nacional ao gravar a música "Lili Marlene", que se torna uma espécie de hino dos 
soldados nazistas. Admirada até por Hitler, Willie esconde um segredo: seu grande amor, o compositor Robert, um judeu.

SEXTA 19, 20H / DOMINGO 21, 18H - AMANTES PASSAGEIROS (LOS AMANTES PASAJEROS)  ***
Espanha 2013. Comédia. Direção: Pedro Almodóvar. Elenco: Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo. 90min. 16 anos
Diante do fim, pilotos, funcionários e passageiros de um avião com destino à Cidade do México precisam lidar com problemas internos.

SÁBADO 20, 19H - AMOR E REVOLUÇÃO (COLONIA)  *****
Alemanha/Luxemburgo/França 2015. Drama. Direção: Florian Gallenberger. Elenco: Emma Watson, Daniel Brühl. 110min. 12 anos
Chile, 1973. Em meio ao golpe de estado que derrubou o presidente eleito Salvador Allende e possibilitou a ascensão do ditador Augusto 
Pinochet, as massas estão nas ruas protestando, entre eles um casal alemão, Lena e Daniel. Quando o rapaz é levado pela polícia secreta de 
Pinochet, Lena procura por ele e descobre que seu amado está em um lugar chamado Colonia Dignidad, uma suposta missão de caridade 
dirigida por um pregador, só que na verdade é uma prisão de onde ninguém nunca escapou. 

QUINTA 25, 20H - JFK - A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR (JFK)  *****
EUA/França 1991. Drama, épico. Direção: Oliver Stone. Elenco: Kevin Costner, Tommy Lee Jones. 189min. 12 anos
Quase três décadas depois do assassinato de Kennedy, três quartos dos americanos - homens e mulheres - continuam duvidando de que só 
um homem tenha sido responsável pela morte do presidente. "JFK" examina as várias teorias sobre o crime que abalou a estrutura 
norte-americana.

SEXTA 26, 20H / DOMINGO 28, 18H - EFFIE GRAY – UMA PAIXÃO REPRIMIDA (EFFIE GRAY)  ****
Reino Unido 2014. Drama. Direção: Richard Laxton. Elenco: Dakota Fanning, Emma Thompson, Julie Walters. 104min. 18 anos
Uma história de arte, sexo e intriga. O triângulo amoroso entre o crítico de arte John Ruskin, sua mulher adolescente Euphemia "Effie" Gray 
e o artista pré-rafaelita John Everett Millais foi um escândalo sexual, que abalou a sociedade inglesa do século XIX.

SÁBADO 27, 19H - 13 HORAS - OS SOLDADOS SECRETOS DE BENGHAZI  ****
(13 HOURS: THE SECRET SOLDIER OF BENGHAZI) 
EUA 2016. Ação, drama, suspense. Direção: Michael Bay. Elenco: John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini. 144min. 16 anos
Dirigido por Michael Bay, o longa retratará o ataque terrorista que vitimou o embaixador dos Estados Unidos na Líbia em setembro de 2012, 
sob o ponto de vista de um oficial, vivido por John Krasinski, do grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos.

SÁBADO 06, 16H - PERSÉPOLIS (PERSEPOLIS) *****
França/EUA 2007. Animação, drama, guerra. Direção: Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi. 96min. Livre
Ganhador de muitos prêmios internacionais, Persépolis é a comovente história de Marjane, uma jovem que cresceu no Irã durante a 
Revolução Islâmica. 

DOMINGO 07, 16H - A FAMÍLIA DO FUTURO (MEET THE ROBINSONS)  ****
EUA 2007. Animação, aventura, comédia, ficção. Direção: Stephen J. Anderson. 95min. Livre
No fantástico mundo de 2037, sapos cantores e cachorros que usam óculos são tão comuns quanto dinossauros que falam. Em uma deliciosa 
reviravolta, Lewis descobre que o destino do futuro está em suas mãos, mas ele não pode salvá-lo sozinho - e vai precisar de toda a ajuda que 
puder conseguir da maravilhosa e peculiar família Robinson, que vai fazer com que ele sempre siga em frente e nunca desista de si mesmo.

SÁBADO 13, 16H - HUGO - O TESOURO DA AMAZÔNIA (FRAEK, FLABET OF FRI)  ****
Dinamarca/Noruega/Letónia/Canadá 2007. Animação, comédia, aventura. Direção: Jørgen Lerdam, Flemming Quist Møller e 
Anders Sørensen. 72min. Livre
Hugo e sua amiga Rita vivem em paz em uma paradisíaca ilha dinamarquesa. Eles acreditam que o local seja seguro, mas logo o dr. 
Sturmdrang, especialista em psicologia animal, e o professor Strix conseguem encontrá-los. A intenção da dupla é capturar Hugo, o animal 
mais raro do mundo, para vendê-lo ao general Maximus, um excêntrico colecionador.

DOMINGO 14, 16H - MAMÃE VIREI UM PEIXE (HELP, I’M A FISH)  *****
Dinamarca 2000. Animação, aventura, comédia. Direção: Stefan Fjeldmark, Michael Hegner e Greg Manwaring. 80min. Livre
Fly, Stella e Chuck encontram o laboratório do Professor MacKrill, que está desenvolvendo uma poção que transforma humanos em peixes. 
Após ingeri-lá acidentalmente, Stella se torna uma estrela do mar e vai parar no oceano. Para resgatá-la, Fly e Chuck também tomam a bebida. 
Agora, eles terão 48 horas para encontrá-la e consumir o antítodo, que os transformará de volta.

SÁBADO 20, 16H - MARTE PRECISA DE MÃES (MARS NEEDS MOMS)  ****
EUA 2011. Animação, ação, aventura, comédia, ficção. Direção: Simon Wells. 88 min. Livre
Milo, um menino de nove anos de idade, descobre o quanto precisa de sua mãe quando ela é sequestrada por marcianos que planejam utilizar 
o lado maternal para criar as crianças marcianas. 

DOMINGO 21, 16H - POR ÁGUA ABAIXO (FLUSHED AWAY) *****
Reino Unido/EUA 2006. Animação, aventura, comédia. Direção: David Bowers e Sam Fell. 85min. Livre
Roddy é um rato de estimação que vive em um luxuoso apartamento em Kensington e tem dois hamsters, Gilbert e Sullivan, como mordomos. 
Um dia surge no local Sid, um rato sujo que é expelido pelo esgoto da pia. Sid acha que tirou a sorte grande, mas Roddy quer se livrar dele o 
mais rápido possível. Para tanto tenta enganá-lo, dizendo que a privada é na verdade uma banheira e tentando convencer Sid a entrar nela. 
Porém Sid não é bobo e empurra Roddy para a privada, dando a descarga em seguida. Roddy passa pelos esgotos e chega à cidade de Ratópo-
lis. Lá ele encontra Rita, uma ratazana que trabalha com seu barco que é a única que pode ajudá-lo a voltar para casa.

SÁBADO 27, 16H - SELVAGEM (THE WILD)  *****
Canadá/EUA 2006. Animação, aventura, comédia. Direção: Steve 'Spaz' Williams. 94min. Livre
O leão Sansão é a grande atração do zoológico de Nova York. Ele adora contar histórias de arrepiar sobre sua juventude na selva ao seu filho 
Ryan e aos demais animais do zoológico. Cansado de viver à sombra do pai e sem conseguir dar um rugido realmente forte, Ryan decide fugir 
do zoológico rumo à vida selvagem. Ele logo é capturado para ser enviado à África, o que faz com que Sansão e outros animais iniciem uma 
expedição para resgatá-lo.

DOMINGO 28, 16H - FORMIGUINHAZ (ANTZ)  ****
EUA 1998. Animação, aventura, comédia. Direção: Eric Darnell e Tim Johnson. 83min. Livre
A formiguinha Z apenas um operário, que sonha roubar o coração da princesa Bala. Para isso, convence seu amigo soldado a trocar de lugar 
com ele, o que faz com que tenha que enfrentar o impiedoso General Mandíbula, que planeja uma grande ofensiva contra o formigueiro.


