
N O V E M B R O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

QUINTA 03, 20H - O OVO DA SERPENTE (THE SERPENT'S EGG)  ***
EUA/Alemanha 1977. Drama, suspense. Direção: Ingmar Bergman. Elenco: Liv Ullmann, David Carradine. 119min. 18 anos
Em novembro de 1923, em Berlim, pouco antes da tomada do poder pelos nazistas, um trapezista americano e sua cunhada viúva sobrevivem 
com dificuldade à violenta recessão econômica. Sem compreender as transformações político-sociais em curso, acabam aceitando empregos 
em uma clínica clandestina que faz experiências com seres humanos.

SEXTA 04, 20H / DOMINGO 06, 18H - O ESCORPIÃO DE JADE (THE CURSE OF THE JADE SCORPION)  ****
EUA/Alemanha 2001. Comédia, policial. Direção: Woody Allen. Elenco: Woody Allen, Helen Hunt. 103min. 14 anos
C.W. Briggs é, segundo ele mesmo, o melhor investigador de seguros dos anos 40. Briggs se orgulha de conseguir capturar qualquer trapacei-
ro entrando em sua mente e desvendando seus mistérios. Entretanto, desta vez Briggs tem um desafio diferente: precisa capturar um ladrão 
que utiliza poderes hipnóticos oriundos do Escorpião de Jade. Sabendo que está sendo perseguido pelo investigador, o ladrão utiliza seus 
poderes para entrar na mente de Briggs e envolvê-lo em um roubo de jóias.

SÁBADO 05, 19H - DOCE VENENO (UN MOMENT D'ÉGAREMENT)  ****
França/Bélgica 2015. Drama, comédia. Direção: Jean-François Richet. Elenco: Vincent Cassel, François Cluzet. 105min. 14 anos
Dois velhos amigos, Antoine e Laurent decidem fazer uma viagem juntos para uma região de praia, levando também suas respectivas filhas. 
No entanto, o que pareciam ser alguns bons dias de descanso em um belo lugar perfeito para relaxar vira uma grande confusão quando 
Louna, filha de Antoine, se apaixona por Laurent.

QUINTA 10, 20H - A CARRUAGEM DE OURO (LE CARROSSE D'OR)  ****
França/Itália 1952. Comédia, drama. Direção: Jean Renoir. Elenco: Anna Magnani, Paul Campbell. 103min. 14 anos
Século XVIII. A estrela italiana Camilla chega com sua trupe de commedia dell'arte ao Peru. Não encontra palco para se apresentar, mas 
conquista três pretendentes. O vice-rei a presenteia com uma carruagem de ouro, um jovem oficial espanhol a convida a ir viver na companhia 
dos índios e um toureiro deseja compartilhar com ela sua glória.

SEXTA 11, 20H / DOMINGO 13, 18H - AMANTE A DOMICÍLIO (FADING GIGOLO)  ***
EUA 2013. Comédia. Direção: Woody Allen. Elenco: John Turturro, Woody Allen, Sofia Vergara. 90min. 14 anos
Murray é um senhor de idade que, durante uma conversa sobre sexo, diz que conhece um gigolô. Ao saber o quanto poderia ganhar como 
cafetão, ele tenta convencer seu amigo, Fioravante, a entrar para o ramo. Só que ele é um pacato jardineiro e não quer se envolver em algo 
do tipo. Após muita insistência de Murray, Fioravanti topa fazer um programa com a doutora Parker, que está bastante insegura por ser a 
primeira vez que trai o marido. O sucesso do encontro faz com que a fama de Fioravanti corra entre as amigas da doutora, assim como ele 
mesmo passa a notar melhor as qualidades da nova profissão.

SÁBADO 12, 19H - O ATIRADOR FANTASMA (SNIPER: GHOST SHOOTER)  ***
EUA 1983. Ação, guerra. Direção: Don Michael Paul. Elenco: Billy Zane, Chad Michael Collins, Dennis Haysbert. 99min. 16 anos
Nesta sequência da série dos filmes 'Sniper', Beckett retornou à sua aposentadoria, e seu filho Brandon é mais uma vez o personagem 
principal. Ele agora vai ter uma grande missão: proteger ferozmente um óleoduto que se estende desde a República da Geórgia para a Europa 
Ocidental de terroristas que estão ansiosos para fazer uma declaração política.

QUINTA 17, 20H - A HISTÓRIA DE ADELE H. (L'HISTOIRE D'ADÈLE H.)  *****
França 1975. Drama, épico. Direção: François Truffaut. Elenco: Isabelle Adjani, Bruce Robinson, Ivry Gitles. 96min. 14 anos
Halifax, 1863. Uma jovem mulher usando o nome de Lewly chega ao local com o objetivo de achar o tenente Albert Pinson, por quem é 
obcecada apesar dele ele não lhe corresponder o amor. Na verdade ela é Adèle Hugo, segunda filha de Victor Hugo, o grande escritor francês. 
Esta situação a deixa em um desespero crescente, ficando perturbada e a levando a um processo de auto-destruição.

SEXTA 18, 20H / DOMINGO 20, 18H - CRIMES E PECADOS (CRIMES AND MISDEMEANORS)  ***
EUA 1989. Comédia. Direção: Woody Allen. Elenco: Woody Allen, Alan Alda, Martin Landau, Mia Farrow. 104min. 14 anos
Duas histórias seguem paralelamente. Na primeira um oftalmologista de sucesso se depara com o fim do seu casamento e da carreira, pois 
sua amante, cansada da situação, ameaça revelar o caso e também os atos ilícitos cometidos por ele. Na outra história, um produtor de 
documentários casado ama outra mulher, que, no entanto, prefere um outro produtor. Apenas na cena final as histórias se encontram.

SÁBADO 19, 19H - AGNUS DEI (LES INNOCENTES)  ****
França/Polônia 2015. Drama. Direção: Anne Fontaine. Elenco: Lou de Laâge, Agata Buzek, Vincent Macaigne. 115min. 12 anos
Tudo começa em Londres, quando o Primeiro Ministro britânico morre em circunstâncias misteriosas. Seu funeral acaba se tornando a ocasião 
ideal para o assassinato dos líderes mundiais do G-8, a destruição dos grandes monumentos da capital inglesa e a promessa de um terrível 
futuro.  

QUINTA 24, 20H - À SOMBRA DE UM GIGANTE (CAST A GIANT SHADOW)  ****
EUA 1966. Drama, épico. Direção: Melville Shavelson. Elenco: Kirk Douglas, Senta Berger, Angie Dickinson. 146min. 12 anos
Mickey Marcus, herói de guerra norte-americano, vai para Israel com a missão de ajudar na criação de um exército nacional. Marcus treina os 
homens e a guerra se aproxima. Além dos árabes, ele se preocupa com seus sentimentos. Casado com Emma, que sempre foi contra sua 
partida, ele não consegue conter sua atração por Magda.

SEXTA 25, 20H / DOMINGO 27, 18H - O FANTASMA DA ÓPERA (THE PHANTOM OF THE OPERA)  ****
EUA 2004. Romance. Direção: Joel Schumacher. Elenco: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson. 141min. 14 anos
Um dos musicais mais famosos de todos os tempos chega às telas com toda a pompa e circunstância que a história do Fantasma da Ópera 
merece. O Teatro de Paris é o refúgio perfeito para o ex-gênio da ópera, agora conhecido como Fantasma, se esconder. Desfigurado, ele é 
uma lenda que ninguém sabe se existe ou não. Quem vai cair nas suas garras é a jovem e ingênua cantora Christine Daaé, que será a sua 
protegida. A primeira a sofrer as conseqüências dessa parceria é La Carlota, a prima dona do teatro, que será vítima dos ataques do Fantasma 
para que Christine tome o seu lugar. 

SÁBADO 26, 19H - ASSALTO AO PODER (MARAUDERS)  ***
Canada 2016.  Ação. Direção: Steven C. Miller. Elenco: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista. 107min. 16 anos
Um grupo de ladrões se mantém há tempos fora do radar da polícia. Eles efetuam constantes assaltos à bancos de elite. Entretanto, um 
agente do FBI está prestes a descobrir um propósito ainda mais profundo na gangue.

SÁBADO 05, 16H - TARTARUGAS NINJAS - VOLTANDO PARA NOVA YORK ****
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE FOR NEW YORK)  
EUA 2015. Aventura, animação. Direção: Kevin Eastman e Peter Laird. 137min. Livre
Refugiados na floresta, a produção Turtles de armadura e uma nova arma para a viagem para o reino espiritual. Prepare-se para mais batalhas 
épicas, onde os nossos heróis volta, pronto para tomar New York para trás e encontrar seu amado mestre tinha ido embora.

DOMINGO 06, 16H - 9 - A SALVAÇÃO (9)  ****
EUA 2009. Animação, ação, aventura. drama, ficção, suspense. Direção: Shane Acker. 79min. Livre
Em um mundo devastado pela ganância do homem, sobraram apenas máquinas e estranhos bonecos de tecido. 9 desperta no laboratório de 
seu criador e, desorientado, deixa o local. Ele encontra 2, que o conserta para que possa também falar. Logo ambos são atacados por uma 
máquina, que leva 2 como prisioneiro. 9 encontra outros bonecos, que o levam para seu esconderijo. Lá ele conhece 1, líder dos bonecos, que 
prega que eles devam se esconder até que as máquinas deixem de funcionar. Só que 9 deseja resgatar 2 e tenta convencer outros bonecos a 
ajudá-lo em sua missão.

SÁBADO 12, 16H - NO MUNDO DA LUA (ATRAPA LA BANDERA)  ***
Espanha 2016. Animação, aventura, comédia. Direção: Enrique Gato. 94min. Livre
Richard Carson III, um milionário ganancioso, quer colonizar a Lua. Ele pretende apagar todos os vestígios os feitos dos astronautas da Apollo 
XI para poder explorar o hélio-3, a energia limpa do futuro, em benefício próprio. Para impedi-lo, a presidenta dos Estados Unidos ordena que 
a NASA organize o quanto antes uma nova viagem à Lua, de forma a assegurar os feitos do passado e impedir a exploração comercial do 
satélite. Como não há tempo de construir uma nova nave espacial, um foguete de 40 anos atrás é reaproveitado e, como ninguém sabe 
operá-lo, vários astronautas do passado são convocados a ajudar nesta nova empreitada. 

DOMINGO 13, 16H - MONSTER HIGH ASSOMBRADA (MONSTER HIGH: HAUNTED)  ****
EUA 2015. Animação, aventura. Direção: Dan Fraga, William Lau e Sylvain Blais. 76min. Livre
Veja o que espera as monstrinhas de Monster High quando elas levam todo o estilo para os corredores da assustadora Haunted High! Um dia, 
quando as monstrinhas seguem a Spectra Vondergeist, elas descobrem um mundo fantasma de arrepiar com uma escola assombrada. Apesar 
de logo fazer novos amigos fantasmagóricos, as monstrinhas tiveram uma recepção nada calorosa da Diretora Revenant, que pune Spectra 
com correntes de detenção e a impede de retornar a Monster High.

SÁBADO 19, 16H - HERÓIS DA GALÁXIA: RATCHET AND CLANK (RATCHET & CLANK)  ***
Canada 2016. Animação, ação, aventura. Direção: Kevin Munroe e Jericca Cleland. 94 min. Livre
Ratchet é um lombax que trabalha como mecânico de naves espaciais. Sonhador e bastante criativo, ele não vê a hora de se tornar um guarda 
galáctico. Entretanto, sua vontade é frustrada pelo Capitão Quark, que não vê nele os requisitos necessários para entrar para a corporação. 
Decepcionado, Ratchet encontra o robô Clank e, juntos, conseguem impedir um ataque do perigoso Drek. 

DOMINGO 20, 16H - EPA! CADÊ O NOÉ? (OOOPS! NOAH IS GONE)  ****
EUA 2015. Animação, aventura, comédia. Direção: Toby Genkel e Sean McCormack. 87min. Livre
É o fim do mundo e uma enchente está chegando. Uma arca é construída para salvar todos os animais, mais Dave e seu filho Finny, um par 
de Nestrians desajeitados, são excluídos. Escondidos a bordo com a ajuda involuntária de Hazel e sua filha Leah, dois Grymps, eles pensam 
que estão a salvo. Até a curiosidade das crianças distraí-las e levá-las para fora da arca. Agora, Finny e Leah precisam sobreviver a predadores 
famintos, a inundação e tentar chegar ao topo de uma montanha, enquanto Dave e Hazel devem colocar de lado suas diferenças e salvar seus 
filhos.

SÁBADO 26, 16H - ANGRY BIRDS - O FILME (ANGRY BIRDS)  ***
EUA/Finlândia 2016. Animação, ação, comédia. Direção: Clay Kaytis e Fergal Reilly. 97min. Livre
Adaptação do jogo Angry Birds, uma das maiores franquias mundiais de entretenimento, o filme vai contar a história de Red, um pássaro com 
problemas para controlar seu estresse, o veloz Chuck e o volátil Bomba, amigos que nunca tiveram seus valores reconhecidos. Quando 
misteriosos porquinhos verdes invadem a ilha onde moram, estes improváveis herois serão os responsáveis por descobrir qual o plano da 
gangue suína.

DOMINGO 27, 16H - MOOMINS - LOUCURAS DE VERÃO (MUUMI JA VAARALLINEN JUHANNUS)  ***
Finlândia 2008. Animação, fantasia. Direção: Maria Lindberg. 73min. Livre
O verão chegou no Vale dos Moomins e parece não querer acabar nunca. Já entediados com a longa estação, os Moomins acabam passando 
por uma grande enchente causada pela erupção de um vulcão. A família dos Moomins encontra abrigo em uma velha casa que pensam estar 
abandonada mas que na verdade pertence a Emma e é um grande teatro cheio de brincadeiras muito divertidas.

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

Programação de filmes, sujeita a alterações de acordo
com a disponibilidade da locadora.


