
QUINTA 02, 20H - O PODEROSO CHEFÃO – PARTE II (THE GODFATHER: PART II) *****
EUA 1974. Drama, policial. Direção: Francis Ford Coppola. Elenco: Al Pacino, Robert Duvall, Robert De Niro. 200min. 14 anos
O Poderoso Chefão continua a saga de duas gerações de poder sucessivo da família Corleone. Coppola conta duas histórias nesta segunda 
parte: as raízes e a ascensão de um jovem Don Vito, interpretado com extraordinária habilidade por Robert De Niro e a ascensão de Michael 
como o novo Don. Reunindo muitos dos talentos que fizeram O Poderoso Chefão, o diretor produziu um filme de surpreendente magnitude 
e visão.

SEXTA 03, 20H / DOMINGO 05, 18H - SHERLOCK HOLMES – O JOGO DE SOMBRAS  ****
(SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS)  
EUA 2011. Ação, aventura, policial, suspense. Direção: Guy Ritchie. Elenco: Robert Downet Jr, Jude Law. 129min. 14 anos
Sherlock Holmes sempre foi o homem mais inteligente do pedaço... até agora. Existe um novo e maior gênio do crime - Professor Moriarty e 
ele não apenas é igual a Holmes intelectualmente, mas sua capacidade para o mal, aliada a uma completa falta de consciência, podem 
realmente dar-lhe uma vantagem sobre o famoso detetive.

SÁBADO 04, 19H - O PLANO IMPERFEITO (SET IT UP)  ***
EUA 2018. Romance, comédia. Direção: Claire Scanlon. Elenco: Zoey Deutch, Glen Powell, Lucy Liu. 145min. 14 anos
Harper e Charlie trabalham como assistentes para dois executivos em Manhattan. O temperamento e a dinâmica de seus chefes transformam 
suas vidas em um verdadeiro inferno. Desesperados e exaustos, os dois jovens se juntam para elaborar um plano um tanto quanto ousado: 
fazer com que os seus superiores se apaixonem e, dessa forma, fiquem mais tranquilos em relação ao trabalho.

QUINTA 09, 20H - PERFUME DE MULHER (SCENT OF A WOMAN)  *****
EUA1992. Drama. Direção: Martin Brest. Elenco: Al Pacino, Chris O’Donnell. 157min. 14 anos
Al Pacino ganhou seu primeiro Oscar de Melhor Ator por sua brilhante atuação como um arrogante oficial do Exército aposentado que 
contrata um jovem  para acompanhá-lo em uma viagem. É uma emocionante e intensa história de opostos que se atraem, quando embarcam 
num inesquecível fim-de-semana que vai mudar suas vidas para sempre.

SEXTA 10, 20H / DOMINGO 12, 18H - RASTROS DE UM SEQUESTRO (GI-EOK-UI BAM)  ***
Coreia do Sul 2017. Suspense. Direção: Hang-Jun Zhang. Elenco: Há-Neul Kang, Mu-Yeol Kim, Seong-Kun Mun. 108min. 16 anos
Quando seu irmão é sequestrado e retorna totalmente diferente sem se lembrar dos últimos 19 dias, o jovem Jin-seok embarca em uma 
perigosa jornada em busca da verdade.

SÁBADO 11, 19H - O MÍNIMO PARA VIVER (TO THE BONE)  ****
EUA 2017. Drama, comédia. Direção: Marti Noxon. Elenco: Keanu Reeves, Lily Collins, Leslie Bibb. 98min. 14 anos
Uma jovem de 20 anos sofrendo de anorexia embarca em uma emocionante jornada de autodescoberta em um grupo liderado por um 
médico pouco convencional.

QUINTA 16, 20H - OS IRMÃOS CARA DE PAU (THE BLUES BROTHERS)  ****
EUA 1980. Ação, comédia, policial, musical. Direção: John Landis. Elenco: John Belushi, Dan Aykrond. 133min. 14 anos
Depois que Jake Blues é solto da penitenciária, ele e seu irmão Elwood vão visitar o orfanato onde cresceram criados por freiras. Chegando 
lá, eles recebem a noticia de que a igreja não apoiará mais o orfanato, e que será vendido caso o imposto da propriedade não seja pago em 
11 dias. 

SEXTA 17, 20H / DOMINGO 19, 18H - ILHA DO MEDO (SHUTTER ISLAND)  ****
EUA 2010. Suspense. Direção: Martin Scorsese. Elenco: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. 138min. 16 anos
Quando o inspetor Teddy Daniels chega ao asilo psiquiátrico de criminosos, na Ilha Shutter, o que começa como uma investigação de rotina 
logo sofre uma reviravolta sinistra. 

SÁBADO 18, 19H - O MELHOR DE MIM (THE BEST OF ME)  ***
EUA 2014. Drama, romance. Direção: Michael Hoffman. Elenco: Michelle Monaghan, James Marsden. 118min. 14 anos
Amanda e Dawsonse apaixonaram perdidamente na primavera 1964. Ela, uma garota bonita e de família tradicional, via no namorado um 
porto seguro para toda a sua paixão e seu espírito livre. Separados pelo destino, cada um seguiu o seu caminho até o dia em que um encontro 
inesperado traz à tona sentimentos que estavam perdidos no passado. 

QUINTA 23, 20H - A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (THE AGE OF INNOCENCE)  *****
EUA 1993. Drama, romance. Direção: Martin Scorsese. Elenco: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer. 139min. 14 anos
Newland Archer, um advogado em ascensão que secretamente aspira por uma vida mais apaixonada. Noivo da adorável mas comum 
socialite May Welland, Newland resigna-se a uma vida de calada condescendência. 

SEXTA 24, 20H / DOMINGO 26, 18H - GAROTA ENCANTADA (ELLA ENCHANTED)  ****
Reino Unido/EUA/Irlanda 2004. Comédia, aventura. Direção: Tommy O’Haver. Elenco: Anne Hathaway. 96min. 10 anos
Em um mundo fantástico e imaginário, habitado por elfos, ogros e gigantes, nasce a pequena Ella de Frell, que ganha de sua fada-madrinha 
como presente o dom da obediência. 

SÁBADO 25, 19H - BEIRUTE (BEIRUT)   ****
EUA 2018. Suspense, ação. Direção: Brad Anderson. Elenco: Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris. 104min. 16 anos
Mason Skiles, um dos melhores diplomatas dos EUA, deixa o Líbano na década de 1970 após um acidente e dez anos depois retorno ao local 
para responder um chamado da CIA, que pede seu retorno à Beirut para realizar uma missão que só ele é capaz. 

QUINTA 30, 20H - O SOL É PARA TODOS (TO KILL MOCKINGBIRD)  *****
EUA  1962. Drama. Direção: Robert Mulligan. Elenco: Gregory Peck, John Megna. 129min. 14 anos
Gregory Peck ganhou um Oscar por sua brilhante atuação como o advogado sulista que defende um negro acusado de estupro. A maneira 
de retratar uma época, um lugar e, acima de tudo, o ambiente, fazem deste filme uma obra-prima. 

SEXTA 31, 20H / DOMINGO 02/09, 18H - GOSTO SE DISCUTE (GOSTO SE DISCUTE)  ***
Brasil 2016. Comédia, drama. Direção: André Pellenz. Elenco: Cassio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann. 90min. 12 anos
Augusto é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência 
de um “food truck” recém-instalado do outro lado da rua. 

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

A G O S T O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 04, 16H - O SEGREDO DOS ANIMAIS (BARNYARD)  ****
EUA/Alemanha 2006. Animação, aventura, comédia. Direção: Steve Oedekerk. 90min. Livre
Os animais mais festeiros estão chegando - a animada gangue de Barnyard! Esta divertidíssima aventura é estrelada por Otis, um irreverente 
boi que passa seus dias cantando , dançando e pregando peças em humanos... Para a tristeza de seu pai, Ben. Animal, maluco e tremenda-
mente hilariante, eis uma animada galera que vai aprontar muito e que vai fazer todo mundo gargalhar!

DOMINGO 05, 16H - DINOSSAURO (DINOSAUR)  ****
EUA 2000. Animação, aventura, ficção, suspense. Direção: Eric Leighton e Ralph Zondag. 82min. Livre
Neste filme se misturam figuras criadas por computador com paisagens autênticas naturais, filmadas em lugares diferentes como Austrália, 
Havaí, Florida, Venezuela, Samoa. É quando acompanhamos o herói desde quando ainda era literalmente Ovo, passando por várias aventuras 
até chegar a uma ilha onde acaba nascendo numa família de lêmures.

SÁBADO 11, 16H - MAGIA ESTRANHA (STRANGE MAGIC)  ****
EUA 2015. Animação, aventura, musical. Direção: Gary Rydstram. 99min. Livre
Strange Magic é uma louca fábula musical inspirada em Sonho de uma Noite de Verão. Canções populares das últimas seis décadas ajudam 
a contar a história de um alegre grupo de duendes, elfos, fadas e diabinhos, e suas hilariantes desventuras para obter uma poderosa poção.

DOMINGO 12, 16H - AS AVENTURAS DOS SETE ANÕES (DER 7BTE ZWERG)  ****
Alemanha  2014. Animação, aventura, comédia. Direção: Boris Aljinovic e Harald Siepermann. 87min. Livre
A princesa Rose é amaldiçoada por uma bruxa ao nascer. De acordo com a magia, ela vai espetar o dedo e todo o castelo vai cair em sono 
profundo, a não ser que um beijo verdadeiro a desperte. Sete anões descobrem sobre o feitiço e parte em busca de Jack, namorado de Rose, 
para salvá-la. Mas eles não chegam a tempo: Rose espeta o dedo e todos dormem, menos os sete anões. Agora eles devem descobrir sozinhos 
uma maneira de salvar a todos.

SÁBADO 18, 16H - CINDERELA (CINDERELLA)  ****
EUA/Reino Unido 2015. Drama, aventura, romance. Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Lily James, Cate Blanchett. 105min. Livre
A história de Cinderela segue a vida da jovem Ella, cujo pai comerciante casa novamente depois que fica viúvo de sua mãe. Ansiosa para apoiar 
o adorado pai, Ella recebe bem a madrasta e suas filhas, Anastasia e Drisella, na casa da família. Mas quando o pai de Ella falece inesperada-
mente, ela se vê à mercê de uma nova família cruel e invejosa. Relegada à posição de empregada da família, a jovem sempre coberta de cinzas, 
que passou a ser chamada de Cinderela, bem que poderia ter começado a perder a esperança. 

DOMINGO 19, 16H - TARZAN 2 (TARZAN II)  ****
EUA 2005. Animação, aventura, comédia. Direção: Brian Smith. 71min. Livre
Antes de se tornar o rei da selva, Tarzan era um garotinho estranho, que vivia tentando acertar o passo. Quando um de seus tropeços coloca 
sua família em risco, ele passa a acreditar que é uma fonte de problemas e decide fugir. Em sua emocionante viagem, Tarzan acaba frente a 
frente com Zugor, o ser mais poderoso da floresta. Juntos, eles descobrem que ser diferente não é uma fraqueza, e que os amigos e a família 
são o segredo de nossa força.

SÁBADO 25, 16H - PANCHO, O CACHORRO MILIONÁRIO (PANCHO, EL PERRO MILLONARIO) ****
Espanha 2014. Comédia, romance. Direção: Tom Fernández. 94min. Livre
O cão Pancho vive cheio de mordomias depois de ganhar na loteria, mas a vida coloca um atrapalhado sequestrador em seu caminho e o 
obriga a experimentar o mundo real.

DOMINGO 26, 16H - POR ÁGUA ABAIXO (FLUSHED AWAY)  *****
EUA/Reino Unido 2006. Animação, aventura, comédia. Direção: David Bowers e Sam Fell. 85min. Livre
Roddy, um rato que vive num sofisticado apartamento. Sua vida boa muda quando Syd chega ao apartamento querendo dominar o local. Por 
sua causa, Roddy acaba sendo "engolido" pela descarga, tomando contato com o mundo de Ratropolis. É lá que ele conhece a simpática 
ratinha Rita e o vilão Toad, com quem vive divertidas aventuras.


