
QUINTA 03, 20H - A VIDA É BELA (LA VITA È BELLA)  *****
Itália 1997. Comédia, drama, romance. Direção: Roberto Benigni. Elenco: Roberto Benigni, Marisa Paredes. 116min. 14 anos
Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado 
da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito 
de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.

SEXTA 04, 20H / DOMINGO 06, 18H - A JUSTICEIRA (MISS MEADOWS)  ***
EUA 2014. Drama, suspense. Direção: Karen Leigh Hopkins. Elenco: Katie Holmes, James Badge Dale. 88min. 16 anos
Por trás de toda a doçura e meiguice, a srta. Meadows mantém uma vida como vigilante, onde faz o que for necessário para que o bem saia 
vitorioso. Entretanto, as coisas se complicam quando ela se envolve romanticamente com o xerife local, o que faz com que se questione sobre 
quem realmente é.

SÁBADO 05, 19H - CAVALO DE GUERRA (WAR HORSE)  ****
EUA 2011. Drama, guerra. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan. 146min. 12 anos
O filme segue um jovem chamado Albert e seu cavalo, Joey, e mostra sua ligação sendo ameaçada quando o animal é vendido à cavalaria e 
mandado para combate na Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser jovem demais para se alistar, Albert viaja à França para salvar seu amigo.

QUINTA 10, 20H - MARY POPPINS (MARY POPPINS)  ****
EUA 1964. Comédia, aventura, musical. Direção: Robert Stevenson. Elenco: Julie Andrews, Dick Van Dyke. 139min. Livre
Londres, 1910. Um banqueiro, George Banks, resolve redigir um anúncio pedindo uma babá, após seus filhos mais uma vez sumirem e 
fazerem a babá, pedir demissão. As crianças também escreveram um anúncio, que difere bastante da babá que George pensa em contratar, 
tanto que depois de lê-lo o rasga em oito pedaços e joga na lareira, por tê-lo achado fantasioso demais. Porém, os pedaços de papel milagro-
samente voam juntos até uma nuvem próxima, onde está uma pessoa muito especial: Mary Poppins. 

SEXTA 11, 20H / DOMINGO 13, 18H - AMNÉSIA (AMNESIA)  *****
Suíça/França 2015. Drama. Direção: Barbet Schroeder. Elenco: Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz. 96min. 16 anos
Martha vive sozinha de frente para o mar em Ibiza e sua vida começa a mudar quando surge uma amizade inesperada entre ela e Jo, um 
músico de 20 anos que sonha em ser contratado como DJ na famosa boate berlinesa Amnésia.

SÁBADO 12, 19H - O TURISTA (THE TOURIST)  ***
EUA/França/Itália 2010. Ação. Direção: Florian Henckel von Donnersmarck. Elenco: Angelina Jolie, Johnny Depp. 96min. 12 anos
Frank, um americano de boas maneiras, de férias em Veneza, fica amigo de Elise, uma mulher incrivelmente linda, com um segredo misterioso. 
Logo, o flerte romântico e divertido deles se torna uma rede complicada e perigosa, enquanto eles são perseguidos pela Interpol, pela polícia 
italiana e por atiradores russos, neste thriller de ação internacional cheio de suspense.

QUINTA 17, 20H - RAZÃO E SENSIBILIDADE (SENSE AND SENSIBILITY)  ****
EUA/Reino Unido 1995. Drama, romance. Direção: Ang Lee. Elenco: Emma Thompson, Kate Winslet. 136min. 10 anos
Em virtude da morte do marido, uma viúva e as três filhas passam a enfrentar dificuldades financeiras, pois praticamente toda a herança foi 
para um filho do primeiro casamento, que ignora a promessa feita no leito de morte de seu pai que ampararia as meias-irmãs. Neste contexto, 
enquanto uma irmã prática , usando a razão como principal forma de conduzir as situações, a outra se mostra emotiva, sem se reprimir nunca 
com uma sensibilidade flor da pele. 

SEXTA 18, 20H / DOMINGO 20, 18H - ASSASSINATO ÀS CEGAS (ANDHADHUN)  ****
Espanha 2016. Policial, suspense. Direção: Paulo Oriol. Elenco: Mario Casas, Ana Wagener. 110min. 14 anos
Tudo está indo muito bem para Adrian Doria. Seu negócio é um sucesso e lhe trouxe riqueza, sua bela esposa teve a criança perfeita, e sua 
amante está bem com o caso dos dois escondido. Tudo está ótimo até que Doria desperta num quarto de hotel, depois de ser atingido na 
cabeça, e encontra sua amante morta no banheiro, coberta com um monte de notas em euros. 

SÁBADO 19, 19H - LA LLAMADA (LA LLAMADA)  ***
Espanha 2017. Musical. Direção: Javier Ambrossi e Javier Calvo. Elenco: Macarena García, Anna Castillo. 108min. 16 anos
Nesta comédia musical, duas garotas rebeldes que adoram música eletrônica têm um encontro com o divino em uma colônia de férias 
controlada por freiras.

QUINTA 24, 20H - STAR WARS – A AMEAÇA FANTASMA (STAR WARS - THE PHANTOM MENACE)  ****
EUA 1999. Ação, aventura, ficção. Direção: George Lucas. Elenco: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman. 136min. Livre
Quando a maquiavélica Federação Comercial planeja invadir o pacífico planeta Naboo, o guerreiro Jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan 
Kenobi embarcam em uma aventura para tentar salvar o planeta. Viajam com eles a jovem Rainha Amidala, que é visada pela Federação pois 
querem forçá-la a assinar um tratado político. 

SEXTA 25, 20H / DOMINGO 27, 18H - A QUALQUER PREÇO (I AM HERE)  ***
Alemanha/Dinamarca 2014. Drama, suspense. Direção: Anders Morgenthaler. Elenco: Kim Basinger. 97min. 16 anos
Maria é uma empresária bem-sucedida, que já conseguiu tudo na vida, menos uma coisa: ter um filho. Depois de sofrer mais um aborto, o 
médico informa Maria que ela está velha demais para carregar uma criança. Devastada e incapaz de aceitar o seu destino, Maria sai em uma 
busca desesperada e perigosa para realizar seu maior desejo, o sonho da maternidade.

SÁBADO 26, 19H - OS DEZ MANDAMENTOS - O FILME (THE TEN COMMANDMENTS)  ***
Brasil 2016. Épico. Direção: Alexandre Avancini. Elenco: Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues. 120min. 12 anos
Acolhido pela filha do faraó ainda bebê, Moisés cresce como príncipe do Egito, mas volta-se contra sua família adotiva em favor do sofrido 
povo de Israel, que por ele deverá ser conduzido à libertação. Adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e na novela homônima da Rede 
Record.

QUINTA 31, 20H - FORREST GUMP (FORREST GUMP)  *****
EUA 1994. Drama, romance. Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright. 142min. 14 anos
Quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de rapaz com QI abaixo da média que, por obra do acaso, consegue 
participar de momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e Watergate.
 

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

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 05, 16H - OS FANTASMAS DE SCROOGE (A CHRISTMAS CAROL)  ****
EUA 2009. Animação. Direção: Robert Zemickis. 96min. Livre
Ebenezer Scrooge começa as férias de Natal como de costume, mesquinho e de mau-humor, berrando com seu fiel assistente e com seu alegre 
sobrinho. Mas quando os fantasmas dos Natais Passado, Presente e Futuro o levam em uma surpreendente jornada que revela as verdades 
que o velho Scrooge reluta em enfrentar, ele deve abrir seu coração para desfazer anos de maldades antes que seja tarde demais.

DOMINGO 06, 16H - O ESTRANHO MUNDO DE JACK (THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS)  *****
EUA 1993. Animação, aventura, musical. Direção: Henry Selick. 76min. Livre
Descubra um mundo extraordinário, repleto de magia e surpresas! Esta edição especial de O Estranho Mundo de Jack comemora as inovações 
do primeiro desenho animado "stop-motion" de longa-metragem recheado de cenas inéditas. Jack Skellington, o rei do halloween, decide 
espalhar a alegria do Natal por todo o mundo. Mas sua bem-intencionada missão acaba deixando o Papai Noel em perigo e cria um pesadelo 
para as crianças do mundo inteiro! Quem salvará o Natal? 

SÁBADO 12, 16H - AS TARTARUGAS NINJA: FORA DAS SOMBRAS  *****
(TENNAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS) 
EUA/Hong Kong/China/Canadá 2016. Ação, aventura, comédia. Direção: Dave Green. 112min. 10 anos
Auxiliado pelo dr. Baxter Stockman, o Clã do Pé planeja libertar o vilão Destruidor exatamente quando ele é transferido para a prisão. Após o 
plano de resgate ser descoberto por April O'Neal, as tartarugas ninja entram em ação para impedi-lo - só que fracassam graças à iniciativa de 
Krang, um ser alienígena que planeja invadir a Terra. 

DOMINGO 13, 16H - MISSÃO CATMANDU: AS AVENTURAS DE NELLY E SIMON  ****
(MISSION KATHMANDU: THE ADVENTURES OF NELLY & SIMON)
EUA/Canadá 2017. Animação, aventura. Direção: Pierre Greco e Nancy Florence Savard. 84min. Livre
Uma detetive novata e um cientista metódico partem em uma aventura para provar a existência do Yeti no Himalaia com a ajuda de um guia. 

SÁBADO 19, 16H - KUBO E AS CORDAS MÁGICAS (KUBO AND THE TWO STRINGS)  ****
EUA 2016. Animação. Direção: Travis Knight. 101min. 10 anos
Kubo vive uma normal e tranquila vida em uma pequena vila no Japão com sua mãe. Até que um espírito vingativo do passado muda comple-
tamente sua vida, ao fazer com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam. Agora, para sobreviver, Kubo terá de encontrar uma 
armadura mágica que foi usada pelo seu falecido pai, um lendário guerreiro samurai.

DOMINGO 20, 16H - POCAHONTAS (POCAHONTAS)  *****
EUA 1995. Animação, drama, adventura. Direção: Mike Gabriel e Eric Goldberg. 81min. Livre
Uma índia americana deve casar-se com o melhor guerreiro da tribo, mas ela anseia por algo mais, e então ela conhece o capitão John Smith

SÁBADO 26, 16H - DETONA RALPH (WRECK-IT RALPH)  **** 
EUA 2012. Animação, comédia, aventura. Direção: Rich Moore. 108min. Livre
Ralph é o vilão de Conserta Félix Jr., um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, 
Ralph gostaria de receber uma atenção maior de Felix Jr. e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem mesmo o 
tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, ele promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói no peito, no intuito de 
mostrar seu valor. É o início da peregrinação de Ralph por outros jogos, em busca de um meio de obter sua sonhada medalha.

DOMINGO 27, 16H - TOY STORY – UM MUNDO DE AVENTURAS (TOY STORY)  ****
EUA 1995. Comédia, animação. Direção: John Lasseter. 77min. Livre
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-
-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos 
presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto 
aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início 
da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.

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


