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

SEXTA 01, 20H / DOMINGO 03, 18H - GHOST - DO OUTRO LADO DA VIDA (GHOST)  *****
EUA 1990. Drama, aventura, romance, suspense. Direção: Jerrt Zucker. Elenco: Patrick Swayze, Demi Moore. 127min. 14 anos
Sam Wheat e Molly Jensen formam um casal muito apaixonado que tem suas vidas destruídas, pois ao voltarem de uma apresentação de 
"Hamlet" são atacados e Sam é morto. No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar Molly, pois ela corre o risco de ser 
morta e quem comanda a trama, e o mesmo que tirou sua vida, é quem Sam considerava seu melhor amigo. 

SÁBADO 02, 19H - TRÊS VIDAS E UM DESTINO (HEAD IN THE CLOUDS)  *****
Reino Unido/Canadá  2004. Drama, romance. Direção: John Duigan. Elenco: Charlize Theron, Penélope Cruz. 132min. 16 anos
O filme é um drama romântico ambientado nos anos 30, quando o fascismo começa a ganhar força na Europa. Gilda Bessé, divide seu 
apartamento em Paris com o professor irlandês, Guy e Mia, que é refugiada da Espanha. Num tempo devastado entre ódio e violência, estes 
amantes de longa data são obrigados a escolher entre a paixão e suas convicções pessoais, seus destinos entrelaçados com a história sofrida 
de um mundo em guerra.

QUINTA 07, 20H - A VIÚVA ALEGRE (THE MERRY WIDOW)  *****
EUA 1934. Musical, comédia, romance. Direção: Ernst Lubitsch. Elenco: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald. 99min. Livre
A estonteante Sônia é uma conformada viúva que possui mais da metade de todo o gado de seu pequeno país, a Marshovia. Sendo a maior 
contribuinte tributária do país, a rica viúva é muito visada pelos governantes, pois, se ela deixar o país, os recursos do país cairão de modo 
desastroso. 

SEXTA 08, 20H / DOMINGO 10, 18H - PROPOSTA INDECENTE (INDECENT PROPOSAL)  *****
EUA 1993. Drama, romance. Direção: Adrian Lyne. Elenco: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson. 117min. 16 anos
Diana e David Murphy, são um casal falido, que está apostando numa rápida viagem a Las Vegas para tentar um golpe de sorte. Mas as 
chances tornam-se mais atraentes, quando o bilionário John Gage põe em jogo a total independência financeira. O preço? Uma noite de 
paixão com Diana. O prêmio? Um mero milhão de dólares. Mas o que parece simples e rápida solução, revela-se um conflito maior do que o 
casal imaginou, à medida que a confiança, amor e atração entram na aposta, como parte da oferta irrecusável de Gage. 

SÁBADO 09, 19H - O APANHADOR DE SONHOS (DREAMCATCHER) ***
EUA/Austrália 2003. Drama, terror, ficção, suspense. Direção: Lawrence Kasdan. Elenco: Morgan Freeman. 134min. 16 anos
Jonesy, Henry, Beaver e Pete são amigos de infância. Todo ano eles marcam uma viagem para as montanhas, onde caçam em conjunto. Mais 
que vínculo afetivo, esse grupo mantém um elo psíquico que gira em torno da misteriosa figura de um quinto amigo: Douglas "Duddits". 
Objeto típico da cultura índigena norte-americana, o Apanhador de Sonhos tem função de bloquear os pesadelos e aprisioná-los em uma 
rede. Mas, os próprios indígenas reconhecem, o objeto nada pode fazer contra males de carne e osso.

QUINTA 14, 20H - A TRAIÇÃO DO FALCÃO (THE FALCON AND THE SNOWMAN)  *****
Reino Unido/EUA 1985. Policial, drama. Direção: John Schlesinger. Elenco: Timothy Hutton, Sean Penn. 131min. 16 anos
Dois amigos de infância, Christopher Boyce e Daulton Lee, seguem caminhos distintos ao se tornarem adultos. Christopher deixa provisoria-
mente a faculdade de direito e, com a ajuda de seu pai, vai trabalhar na CIA, em um centro de mensagens altamente secreto. Enquanto lê as 
mensagens se choca ao descobrir que a CIA está envolvida em eleições e em revoluções que depuseram governos legitimamente eleitos. 
Assistindo na televisão aos depoimentos do caso Watergate, ele fica revoltado diante da arrogância do governo norte-americano e decide 
fazer algo, fornecendo o conteúdo destas mensagens para os russos. 

SEXTA 15, 20H / DOMINGO 17, 18H - NOVE RAINHAS (NUEVE REINAS)  ****
Argentina 2000. Drama, policial. Direção: Fábian Bielinsky. Elenco: Ricardo Darín, Gaston Pauls. 114min. 16 anos
Marcos e Juan são dois picaretas que estão prestes a dar o golpe de suas vidas. Os dois se conhecem numa madrugada, após Juan tentar dar 
um golpe em um balconista, e resolvem se unir para participar de uma negociação milionária, envolvendo uma série de selos falsificados 
conhecidos como "Nove Rainhas". 

SÁBADO 16, 19H - CAMINHANDO NAS NUVENS (A WALK IN THE CLOUDS)  ****
EUA/México 1995. Drama, romance. Direção: Alfonso Arau. Elenco: Keanu Reeves, Aitana Sánchez Gijón. 102min. 14 anos
Ao voltar da 2ª Guerra Mundial, o jovem G.I. descobre que nada mais tem em comum com a esposa que tinha antes de partir para a batalha. 
Desiludido, ele parte rumo ao norte para trabalhar como vendedor ambulante. Em sua jornada, ele encontra a filha de um rico proprietário 
de vinhedos. A caminho de sua casa, ela está apavorada, pois terá de enfrentar seu pai dominador e contar-lhe que está grávida e ainda 
solteira.

QUINTA 21, 20H - Blow-Up - Depois Daquele Beijo (Blow-up)  *****
Reino Unido/Itália/EUA 1966. Drama, suspense. Direção: Michelangelo Antonioni. Elenco: Vanessa Redgrave. 111min. 14 anos
Thomas é um fotógrafo de moda que não suporta mais o mundo em que vive, no qual jovens mulheres o perseguem para serem fotografadas 
na esperança de se tornarem grandes modelos. Um dia, ao passar por um parque de Londres, ele vê um casal à distância e resolve fotografá--
los. Ao vê-lo Jane corre ao seu encontro, pedindo que lhe entregue os negativos das fotos.

SEXTA 22, 20H - A CONFISSÃO (THE STATEMENT)  ****
França/Reino Unido/Canadá 2003. Drama. Direção: Norman Jewison. Elenco: Michael Caine, Tilda Swinton. 120min. 14 anos
Durante a Segunda Guerra Mundial, o francês Pierre Brossard, jovem oficial da Milícia de Vichy, executou sete judeus em obediência a ordens 
nazistas. Sem nunca ter sido levado a julgamento, Brossard levou uma vida tranquila e anônima num mosteiro, protegido por antigos 
colaboradores e membros da Igreja Católica. Mas agora, quase 50 anos depois de seu crime, a impunidade de Brossard está ameaçada. 

QUINTA 28, 20H - A TRAVESSIA (THE WALK)  ****
EUA 2015. Aventura, drama, biografia. Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley. 123min. 12 anos 
História real do equilibrista Philippe Petit, famoso por atravessar as Torres Gêmeas na corda bamba. Mesmo sem ter autorização legal para a 
aventura, ele reuniu um grupo de comparsas e contou com a ajuda de um mentor para bolar o plano. 

SEXTA 29, 20H - CONFISSÕES DE UMA MENTE PERIGOSA (CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND)  *****
EUA/Reino Unido/Alemanha 2002. Drama. Direção: George Clooney. Elenco: Sam Rockwell, Julia Roberts. 113min. 16 anos
Chuck Barris, um famoso apresentador da TV americana, tem duas vidas paralelas - astro da TV durante o dia e assassino contratado pela CIA 
durante a noite. Fantasia ou realidade, ele se satisfaz com o grande sucesso que tem na televisão e ainda mais com a adrenalina de ser um 
agente secreto. Dividido entre a mulher que o ama e uma misteriosa espiã, seus programas começam a ser criticados por corromper a TV.

SÁBADO 02, 16H / DOMINGO 03, 14H - MORTADELO E SALAMINHO – MISSÃO INACREDITÁVEL   ***
(MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO)
Espanha 2014. Animação, comédia. Direção: Javier Fesser. 91min. 10 anos
O debochado vilão Jimmy O doidão roubou um documento ultrassecreto da agência de inteligência T.I.A. (Técnicos de Investigações Avança-
das), o que fez com que ela fosse ridicularizada mundo afora. O único jeito de resgatá-lo é convocando os atrapalhados agentes Mortadelo e 
Salaminho, mas antes eles precisam passar pelo novo invento do Professor Bactério: a reversitiva, um composto que transforma as pessoas 
exatamente no oposto do que são. Desta forma, ambos ficam corajosos e inteligentes e podem realizar a perigosa missão.

DOMINGO 03, 16H / SÁBADO 02, 14H - BRUXARIAS (BRUJERIAS)  ***
Espanha 2016. Animação. Direção: Virgiana Curiá. 78min. Livre
Malva é uma menina de 10 anos, que leva uma vida tranquila com sua avó e seu bichinho de estimação Lalila, em uma caravana de vendas 
de produtos medicinais. As fórmulas destes produtos são um segredo ancestral guardado por sua família. O sucesso desperta o interesse de 
Rufa, o malvado dono de uma fábrica de cosméticos, que decide raptar a vovó da garota para descobrir os ingredientes secretos que ela utiliza 
em sua produção. Malva, então, se junta à uma confraria de bruxas para salvar sua avó, à medida que vai descobrindo mais sobre a história 
mágica de seus antepassados.

SÁBADO 09, 16H / DOMINGO 10, 14H - MUNE, O GUARDIÃO DA LUA (MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE)  ****
França 2014. Animação, aventura, fantasia. Direção: Alexandre Hebayon e Benoît  Philippon. 86min. Livre
Em um mundo de imaginação, Mune é um ser mágico designado para tomar conta das estrelas. Mas uma série de desastres vai fazer com que 
o pior aconteça: o sol seja roubado.

DOMINGO 10, 16H / SÁBADO 09, 14H - FRANKENSTEIN E OS PESTINHAS  *****
(ALVIN AND THE CHIPMUNKS MEET FRANKENSTEIN)
EUA 1999. Animação, comédia, aventura, terror. Direção: Kathi Castillo. 78min. Livre
Os Pestinhas estão trabalhando em uma atração musical de um famoso parque chamado Majestic Movie Studios, quando o verdadeiro Dr. 
Frankenstein chega para trabalhar na atração mais famosa do parque: O Castelo Frankenstein. Depois de Alvin aprontar dirigindo um ônibus 
em alta velocidade eles se atrasam para sua próxima atração e ficam trancados dentro do parque.

SÁBADO 16, 16H / DOMINGO 17, 14H - RUDOLPH – A RENA DO NARIZ VERMELHO   ****
(RUDOLPH THE RED-NOSE REINDEER)
EUA 1998. Animação, aventura, romance, musical. Direção: William R. Kowalchuk Jr. 83min. Livre
Rudolph é uma renazinha que sonha puxar o trenó do Papai Noel. No entanto, seus colegas de escola caçoam da pequena Rena, por causa 
de seu nariz vermelho. Sua única admiradora é uma atraente rena chamada Zoey. Magoado com os amigos da classe, Rudolph foge para o 
deserto do Pólo Norte, onde encontra um bondoso urso polar chamado Leonard. 

DOMINGO 17, 16H / SÁBADO 16, 14H - GEORGE, O CURIOSO (CURIOUS, GEORGE ) ***** 
EUA 2006. Animação, aventura, comédia. Direção: Matthew O’Callaghan. 86min. Livre
George, o macaquinho curioso com um desejo insaciável por descobertas, estrela em uma história totalmente nova, onde a sua natureza 
corajosa e divertida o torna agradável para os novos amigos que ele conhece ao longo do caminho e o acompanham em suas aventuras 
emocionantes.

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H E 14H

Em dezembro, continuaremos a exibir os filmes
infantis também nas novas sessões às 14h:00.

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

O Jockey Club Brasileiro deseja
a todos seus associados,

um Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de alegrias e muita prosperidade!


