
SÁBADO 01, 19H - O OUTRO PAI (A PESAR DE TODO)  ***
Espanha 2019. Comédia. Direção: Gabriela Tagliavini. Elenco: Blanca Suárez, Amaia Salamanca. 78min. 14 anos
Sara, Lucía, Sofía e Claudia são quatro irmãs com personalidades completamente diferentes. Quando sua mãe morre, elas descobrem que o 
homem que chamaram de pai sua vida toda na verdade não é seu pai biológico.

DOMINGO 02, 18H - SPOTLIGHT (SPOTLIGHT: SEGREDOS REVELADOS)  ****
EUA, Canadá 2015. Drama. Direção: Tom McCarthy. Elenco: Mark Ruffalo, Michael Keaton. 128min. 12 anos
Baseado em uma história real, o drama mostra um grupo de jornalistas em Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar 
diversos casos de abuso de crianças causados por padres católicos. Durante anos, líderes religiosos ocultaram o caso transferindo os padres 
de região.

QUINTA 06, 20H - O INFORMANTE (THE INSIDER)  ****
EUA 1999. Suspense, drama. Direção: Michael Mann. Elenco: Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer. 157min. 14 anos
Em 1994, ex-executivo da indústria do tabaco deu entrevista bombástica ao programa jornalístico "60 Minutos", da rede americana CBS. 
Dizia que os manda-chuvas da empresa em que trabalhou não apenas sabiam da capacidade viciadora da nicotina como também aplicavam 
aditivos químicos ao cigarro para acentuar esta característica. Na hora H, porém, a CBS recuou e não transmitiu a entrevista.
SEXTA 07, 20H / DOMINGO 09, 18H - A ESCOLHA (THE CHOICE)  ****
EUA 2016. Drama, romance. Direção: Ross Katz. Elenco: Benjamin Walker, Teresa Palmer. 111min. 12 anos
Travis Parker tem uma vida confortável, um bom emprego, amigos leais e uma casa em pequena cidade costeira. Ele busca diariamente viver 
plenamente e acredita que um relacionamento sério limitaria o seu estilo de vida. Isso até que Gabby Holland se muda para a casa ao lado. 

SÁBADO 08, 19H - A GRANDE APOSTA (THE BIG SHORT)  ****
EUA 2016. Comédia, drama. Direção: Adam McKay. Elenco: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling. 131min. 14 anos
Michael Burry é o dono de uma empresa de médio porte que decide investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema 
imobiliário nos Estados Unidos irá quebrar em breve. Tal decisão gera complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia 
apostado contra o sistema e levado vantagem. 

QUINTA 13, 20H - ELIZABETH (ELIZABETH)  ****
Reino Unido 1998. Drama, épico. Direção: Shekhar Kapur. Elenco: Cate Blanchett, Joseph Fiennes. 124min. 14 anos
Inglaterra 1554. Sob o reinado da rainha católica fervorosa Mary I, o país ficou arruinado e devastado devido às lutas religiosas, na tentativa 
de impor o catolicismo. Contra a vontade de Mary I, Elizabeth Tudor, a sua meia-irmã filha de Henrique VIII assume o trono após a sua morte.

SEXTA 14, 20H / DOMINGO 16, 18H - O ASSASSINATO DE GIANNI VERSACE  ****
(THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY)   
EUA 2019. Drama. Direção: Ryan Murphy, Larry Karaszewski, Scott Alexander. Elenco: Darren Criss. 45min. 18 anos
Em 1997, o famoso estilista Gianni Versace foi morto na escadaria de sua mansão pelo serial killer Andrew Cunanan. A temporada mergulha 
fundo no psicológico do assassino, seus motivos e suas obsessões, e na repercussão da morte de Gianni com sua irmã, Donatella, seja no 
campo familiar ou para o futuro da grife.

SÁBADO 15, 19H - ESTRADA SEM LEI (THE HIGHWAYMEN)  *****
EUA 2019. Policial. Direção: John Lee Hancock. Elenco: Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates. 132min. 16 anos
Frank Hamer e Maney Gault são dois policiais aposentados quando Bonnie e Clyde começam sua onda de assaltos e assassinatos. Porém, 
quando o FBI se mostra incapaz de capturar os bandidos, eles são recrutados como investigadores especiais para resolver o caso.

QUINTA 20, 18H - OS IRMÃOS CARA DE PAU (THE BLUES BROTHERS)  *****
EUA 1980. Policial, comédia, ação. Direção: John Landis. Elenco: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown. 133min. 12 anos
Após deixar a cadeia Jake reencontra seu irmão Elwood e juntos vão para o orfanato onde foram criados. Lá eles descobrem que o local será 
fechado se uma dívida de US$ 5 mil com a prefeitura não for paga. 

SEXTA 21, 20H / DOMINGO 23, 18H - FICA COMIGO (YOU GET ME)  ***
EUA 2017. Suspense. Direção: Brent Bonacorso. Elenco: Taylor John Smith, Halston Sage, Bella Thorne. 89min. 16 anos
A bela e jovem Holly está completamente obcecada: depois de uma transa intensa com Tyler, ela decide iniciar uma jornada árdua para 
conseguir ficar com ele a qualquer custo. O primeiro passo foi se matricular na mesma escola dele para ficar atenta a todos os seus passos. O 
que deveria ser apenas mais uma paixão adolescente começará a passar de todos os limites.

SÁBADO 22, 19H - NÃO OLHE PARA TRÁS (DANNY COLLINS)  ***
EUA 2015. Comédia, drama. Direção: Dan Fogelman. Elenco: Al Pacino, Annette Bening, Bobby Cannavale. 106min. 12 anos
Danny Collins é um músico muito popular que vive há mais de 30 anos sem compor uma música sequer, apenas reprisando os seus maiores 
sucessos. Cansado da rotina de drogas e excessos, ele descobre uma carta que John Lennon escreveu para ele há décadas, mas que nunca 
tinha chegado às suas mãos. Inspirado pelas palavras do músico, Danny decide interromper a carreira e tentar reatar com o filho já adulto. 

QUINTA 27, 20H - OS 12 MACACOS (TWELVE MONKEYS)  ****
EUA 1995. Drama, ficção. Direção: Terry Gilliam. Elenco: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. 130min. 14 anos
No ano de 2035, James Cole aceita a missão de voltar ao passado para tentar decifrar um mistério envolvendo um vírus mortal que atacou 
grande parte da população mundial. Tomado como louco no passado, ele tenta provar a sua sanidade para a médica Kathryn Railly, sua única 
esperança de mudar o futuro.

SEXTA 28, 20H / DOMINGO 30, 18H - MARA (MARA)   **
Reino Unido 2018. Policial, terror. Direção: Clive Tonge. Elenco: Olga Kurylenko, Craig Conway. 98min. 16 anos
Uma psicóloga criminal investiga a morte misteriosa de um homem que foi estrangulado em sua cama. Ela logo conhece membros de uma 
comunidade que lhe contam sobre um demônio secular que mata as pessoas durante o sono.

SÁBADO 29, 19H - O BOM SAM (GOOD SAM)  ***
EUA 2019. Comédia. Direção: Kate Melville. Elenco: Tiya Sircar, Chad Connell, Brittany Drisdelle. 89min. 12 anos
O longa acompanha a repórter Kate Bradley, da Intrépida TV, que é designada para revelar a identidade de um misterioso Bom Samaritano, 
que anonimamente deixa de presente US $100.000 em dinheiro à porta dos nova-iorquinos, aparentemente aleatórios. 

J U N H O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS   QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS    SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 01, 16H - GASPARZINHO: O FANTASMINHA CAMARADA (CASPER)  ****
EUA 1995. Aventura, comédia. Direção: Brad Silberling. Elenco: Devon Sawa, Christina Ricci, Bill Pullman. 100min. Livre
Um "terapeuta de fantasmas" chega em uma sombria mansão acompanhado de sua filha. Ele foi contratado por uma milionária que pretende 
exorcizar os fantasmas do local para assim poder obter um tesouro escondido no casarão. Mas os fantasmas não querem a presença de 
"humanos", com exceção de um bom fantasma, que deseja fazer um amigo.

DOMINGO 02, 16H - OS FLINTSTONES: O FILME (THE FLINTSTONES)  *****   
EUA 1994. Aventura, comédia. Direção: Brian Levant. Elenco: John Goodman, Kyle MacLachlan, Elizabeth Perkins. 91min. Livre
Dois espertalhões que querem dar o golpe na Pedregulho e Cia. colocam Fred como vice-presidente da empresa. Os Flintstones ficam deslum-
brados com a vida de novos-ricos, mas são salvos pelos amigos Barney e Betty.

SÁBADO 08, 16H - A FAMÍLIA DO FUTURO (MEET THE ROBINSONS)  ****
EUA 2007. Animação, aventura. Direção: Stephen J. Anderson. 95min. Livre
Lewis é um jovem responsável por invenções brilhantes e surpreendentes. Seu mais recente trabalho é o escâner de memória, uma máquina 
que o ajudará a encontrar sua mãe biológica, o que permitirá que ele enfim tenha uma família. Porém antes mesmo de utilizá-la a máquina é 
roubada pelo Bandido do Chapéu Coco. Lewis recebe então a visita de Wilbur Robinson, um jovem misterioso que o leva em uma viagem no 
tempo.

DOMINGO 09, 16H - SUPER MONSTROS: SUPERAMIGOS PARA SEMPRE (SUPER MONSTERS FOREVER FRIENDS)  *****
EUA 2019. Animação. Direção: Avi Arad. 58min. Livre
A primeira noite de primavera, os Super Monstros se divertem no parque e conhecem seus novos amigos, os adoráveis monstros de 
estimação!

SÁBADO 15, 16H - CANINOS BRANCOS (WHITE FANG)  *****
EUA 1991. Aventura, drama. Direção: Randal Kleiser. Elenco: Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer. 107min. 10 anos
O jovem órfão Jack Conroy viaja para o Alasca para encontrar uma mina de ouro deixada pelo pai. Quando chega no local, cria amizade com 
um lobo que nomeia de Caninos Brancos. O animal o acompanha sempre e para todos os lugares e torna-se o seu melhor amigo.

DOMINGO 16, 16H - AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ (ROBINSON CRUSOE)  ***
Bélgica, França 2016. Animação. Direção: Vincent Kesteloot, Ben Stassen e Mimi Maynard. 91min. Livre
Terça-feira, um extrovertido papagaio vive com seus amigos animais em uma pequena ilha, um verdadeiro paraíso. Entretanto, ele não 
consegue parar de sonhar em descobrir o mundo.

SÁBADO 22, 16H - OS SMURFS (THE SMURFS)  ****  
EUA 2011. Aventura, animação. Direção: Raja Gosnell. 103min. Livre
Quando o maligno feiticeiro Gargamel persegue os Smurfs até fora de sua aldeia, eles são forçados a entrar em um portal que liga seu mundo 
ao nosso, e desembarcam no meio do Central Park, em Nova York. Os Smurfs devem então encontrar uma maneira de voltar para sua aldeia 
antes que Gargamel os encontre.

DOMINGO 23, 16H - MULAN (MULAN)  *****
EUA 1998. Animação, aventura, musical. Direção: Tony Bancroft e Barry Cook. 88min. Livre
Mulan está imperdível nessa inédita versão musical repleta de aventuras espetaculares, personagens hilários e canções inspiradoras. O clássico 
da animação Disney celebra a honra, a coragem e a jornada de uma jovem em busca da sua verdade interior.

SÁBADO 29, 16H - SUPER ESCOLA DE HERÓIS (SKY HIGH)  ***  
EUA 2005. Comédia, fantasia, família. Mike Mitchell. Elenco: Michael Angarano, Danielle Panabaker. 102min. Livre
Will Stronghold é um adolescente comum, que se preocupa com os amigos, as notas do colégio e garotas. Ele é também a 3ª geração de sua 
família a estudar na conceituada Sky High, uma escola de elite que tem por meta transformar jovens superdotados em super-heróis do futuro. 

DOMINGO 30, 16H - CANGURU JACK (KANGAROO JACK)  ***
EUA 2003. Comédia. Direção: David McNally. Elenco: Anthony Anderson, Jerry O'Connell, Estella Warren. 89min. Livre
Charlie Carbone e Louis Booker são dois amigos criados no Brooklyn que acabam sendo forçados a realizar uma entrega na Austrália. Após 
viajarem para o local, eles decidem se divertir um pouco e começam a tirar fotos e fazer brincadeiras com cangurus. Um deles acaba vestindo 
uma jaqueta vermelha dos turistas, justamente a que está com a encomenda a ser entregue, e vai embora. É quando Charlie e Louis precisam 
enfrentar uma série de problemas para reencontrar o canguru e recuperar a encomenda perdida.
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