
QUINTA 02, 20H - A SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS (DEAD POETS SOCIETY)  ***** 
EUA 1990. Comédia, drama. Direção: Peter Weir. Elenco: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard. 128min. 12 anos
Em 1959 na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex-aluno se torna o novo professor de literatura, mas logo seus 
métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele 
fala aos seus alunos sobre a "Sociedade dos Poetas Mortos".

SEXTA 03, 20H / DOMINGO 05, 18H - ÀS CEGAS (BIRD BOX)  ****
EUA 2018. Suspense, terror. Direção: Susanne Bier. Elenco: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson. 124min. 16 anos
Em um mundo pós-apocalíptico, Malorie e seus filhos precisam chegar em um refúgio para escapar do Problema, criaturas que ao serem vistas 
fazem pessoas se tornarem extremamente violentas. De olhos vendados para não serem afetados, a família segue o curso de um rio para 
chegar à segurança.

SÁBADO 04, 19H - A HISTÓRIA VERDADEIRA (TRUE STORY)  ***
EUA 2015. Suspense, drama, policial. Direção: Rupert Goold. Elenco: Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones. 99min. 16 anos
Baseado em fatos reais, o desonrado jornalista do New York Times Michael Finkel encontra Christian Longo, um criminoso presente na lista 
dos mais procurados do FBI e que viveu fora dos Estados Unidos por muitos anos usando o nome de Finkel. Baseado nas memórias do próprio 
Michael Finkel. Uma investigação longa que engloba assassinato, amor, engano e redenção.

QUINTA 09, 20H - A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (THE AGE OF INNOCENCE)  ***
EUA 1993. Romance, drama. Direção: Martin Scorsese Elenco: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder. 139min. Livre
Nova York, 1870. Um advogado está de casamento marcado com uma jovem da aristocracia local, quando uma condessa, prima de sua noiva, 
volta da Europa após separar-se do marido. As ideias dela chocam a tradicional sociedade americana e, ao tentar defendê-la, o advogado se 
apaixona por ela e é correspondido.

SEXTA 10, 20H / DOMINGO 12, 18H - ESCOBAR: A TRAIÇÃO (LOVING PABLO)  ***
Espanha/Bulgária 2017. Policial. Direção: Fernando León de Aranoa. Elenco: Javier Bardem, Penélope Cruz. 123min. 16 anos
“Escobar: A Traição” narra a ascensão e queda do traficante de drogas mais temido do mundo, Pablo Escobar e seu caso de amor com a 
jornalista mais famosa da Colômbia, Virginia Vallejo, durante um reinado de terror que dividiu um país.

SÁBADO 11, 19H - OLHOS DA JUSTIÇA (SECRET IN THEIR EYES)  ****
EUA 2015. Suspense. Direção: Bill Ray. Elenco: Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman. 111min. 14 anos
A vida dos investigadores do FBI Ray e Jess e da procuradora Claire  é severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jess. Treze 
anos após o crime, Ray continua buscando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é chocan-
te e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis.

QUINTA 16, 20H - PATCH ADAMS: O AMOR É CONTAGIOSO (PATCH ADAMS)  *****
EUA 1998. Comédia, drama. Direção: Tom Shadyac. Elenco: Robin Williams, Josef Sommer, Bob Gunton. 115min. 12 anos
Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams voluntariamente se interna em um sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja 
ser médico, para poder ajudar as pessoas. Deste modo, sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus métodos pouco convencio-
nais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, com exceção do reitor.

SEXTA 17, 20H / DOMINGO 19, 18H - O PERFUME (PARFUM)  ****
Alemanha 2018. Suspense, drama. Direção: Philipp Kadelbach. Elenco: Friederike Becht, Wotan Wilke Möhring. 60min. 18 anos
Um criminologista investiga uma série de assassinatos brutais ocorrida entre um pequeno grupo de estudantes do sexo masculino em um 
internato francês. Sua principal suspeita é que um serial killer conseguiu manipular suas vítimas utilizando alguns aromas específicos.

SÁBADO 18, 19H - SEM PERDÃO (SHOT CALLER)  ***
EUA 2017. Policial, drama, suspense. Direção: Ric Roman Waugh. Elenco: Nikolaj Coster-Waldau, Jon Bernthal. 121min. 14 anos
Um empresáro de colarinho branco casado e com filhos comete um crime por acidente e vai parar na cadeia. Lá, ele precisa aprender meios 
de sobrevivência enquanto adquire consciência de que seus atos lá dentro terão um profundo impacto em sua vida longe das grades.

QUINTA 23, 20H - AMARGA SINFONIA DE AUSCHWITZ (PLAYING FOR TIME)  *****
EUA 1980. Drama, musical. Direção: Daniel Mann e Joseph Sargent. Elenco: Vanessa Redgrave, Jane Alexander. 150min. 14 anos
Duas mulheres formam um conjunto de cordas no campo de concentração de Auschwitz e, graças à qualidade de sua música, são poupadas 
das câmaras de gás durante muito tempo pelos nazistas. 

SEXTA 24, 20H / DOMINGO 26, 18H - GRACE DE MÔNACO (GRACE OF MONACO)  ****
França, Itália 2015. Biografia, drama. Direção: Oliver Dahan. Elenco: Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella. 103min. 12 anos
O casamento de Grace Kelly e o príncipe Rainier III foi considerado um conto de fadas na vida real quando aconteceu, em 1956. Entretanto, 
cinco anos mais tarde e com dois filhos, a verdade é que Grace está insatisfeita com a vida no palácio e o distanciamento do marido.

SÁBADO 25, 19H - SICÁRIO: TERRA DE NINGUÉM (SICÁRIO)  ***
EUA 2015. Policial, suspense. Direção: Denis Villeneuve. Elenco: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin. 121min. 16 anos
A CIA está preparando uma audaciosa operação para deter o grande líder de um cartel de drogas mexicano. Kate Macy, policial do FBI, decide 
participar da ação, mas logo descobre que terá de testar todos os seus limites morais e éticos nesta missão.

QUINTA 30, 20H - SEVEN: OS SETE CRIMES CAPITAIS (SE7EN)  ****
EUA 1995. Policial, suspense. Direção: David Fincher. Elenco: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. 127min. 14 anos
Dois policiais, um jovem e impetuoso, David Millse, o outro maduro e prestes a se aposentar, William Somerset, são encarregados de uma 
perigosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais.

SEXTA 31, 20H / DOMINGO 02 DE JUNHO, 18H - SPOTLIGHT: SEGREDOS REVELADOS (SPOTLIGHT)  ***
EUA/Canadá 2015. Drama. Direção: Tom McCarthy. Elenco: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. 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. 

M A I O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS   QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS    SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 04, 16H - RANGO (RANGO)  ****
EUA 2011. Animação, aventura, comédia. Direção: Gore Verbinski. 107min. Livre
Johnny Depp estrela como Rango o mais divertido, maneiro e bonito filme de 2011. Um camaleão qualquer, Rango é o herói improvável do 
mundo e está prestes a salvar este mundo. Diversão de montão, Rango é uma festa para os olhos que vai fazer todo o mundo gargalhar.

DOMINGO 05, 16H - ENROLADOS (TANGLED)  *****   
EUA 2010. Animação, aventura, comédia. Direção: Nathan Greno e Byron Howard. 100min. Livre
Flynn Ryder é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá conhece Rapunzel, uma 
jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado, de 21 metros de comprimento. 

SÁBADO 11, 16H - ATLANTIS: O RETORNO DE MILO (ATLANTIS: MILO’S RETURN)  ***
EUA 2003. Animação. Direção: Victor Cook e Toby Shelton. 70min. Livre
Milo, Kida e sua equipe estão mais uma vez juntos, desta vez para enfrentar gigantescos monstros marinhos e poderosos espíritos lendários. 
Ao longo da expedição Kida descobre que um cristal de sua cidade possui um grande poder, fazendo com que fique em dúvida se deve 
devolvê-lo a Atlantis ou dividi-lo com o restante da humanidade

DOMINGO 12, 16H - A NOVA ONDA DO IMPERADOR (THE EMPEROR'S NEW GROOVE)  *****
EUA 2003. Animação, aventura, comédia. Direção: Mark Dindal. 78min. Livre
Em um reino mítico e rodeado de montanhas, o jovem e arrogante Imperador Kuzco é transformado em uma lhama por sua conselheira, a 
poderosa bruxa Yzma. Perdido na floresta, a única chance de Kuzco recuperar seu trono é contando com a ajuda de Pacha, um simplório 
camponês.

SÁBADO 18, 16H - VIDA DE INSETO (A BUG'S LIFE)  *****
EUA 1998. Animação, aventura, comédia. Direção: John Lasseter e Andrew Stanton. 95min. Livre
Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem uma parte da colheita das formigas. Mas quando algo dá errado e a colheita é destruída, os 
gafanhotos ameaçam atacar e as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para enfrentá-los numa batalha.

DOMINGO 19, 16H - PATETA: O FILME (A GOOFY MOVIE)  ***
EUA 1995. Animação, aventura, comédia. Direção: Kevin Lima. 78min. Livre
Pateta e seu filho adolescente Max fazem uma viagem muito louca em direção a seu lugar favorito para uma pescaria. Enquanto Pateta luta 
com o conflito de gerações, Max enfrenta o pior dilema de sua vida: esconder de seu pai um segredo ou perder a garota de seus sonhos.

SÁBADO 25, 16H - AS TARTARUGAS NINJAS: FORA DAS SOMBRAS  ****
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS)   
EUA/Hong Kong/China/Canadá 2016. Ação, aventura, comédia. Direção: Dave Green. 112min. Livre
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 26, 16H - TÁ DANDO ONDA (SURF'S UP)  *****
EUA 2007. Animação, aventura, comédia. Direção: Ash Brannon e Chris Buck. 85min. Livre
Cadu Maverick é um jovem pinguim, que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia ele decide deixar sua família e sua cidade, Shiverpo-
ol, na Antártida, para participar do Big Z Memorial Surf Off, um torneio de surf realizado na ilha Pen-Gu. Cadu acredita que caso vença o 
torneio ganhará respeito e admiração, seu grande sonho. Mas lá ele conhece um veterano surfista chamado Grego, com quem aprende que 
o campeão nem sempre é aquele que chega em 1º lugar nas competições. 

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


