
DOMINGO 01, 18H - ROUBANDO VIDAS (TAKING LIVES)  ***** 
EUA/Canada/Austrália 2004. Policial, suspense. Direção: D.J. Caruso. Elenco: Angelina Jolie, Ethan Hawke. 103min. 12 anos
A agente especial do FBI Illeana Scott é perita em perfil criminal e não crê nas técnicas tradicionais para decifrar uma mente assassina. Sua 
abordagem não convencional é muitas vezes o único meio de descobrir a identidade dos assassinos, para que a polícia os capture. 

QUINTA 05, 20H - SHAKESPEARE APAIXONADO (SHAKESPEARE IN LOVE)  **** 
EUA/Reino Unido 1998. Comédia, romance. Direção: John Madden. Elenco: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes. 124min. 14 anos
Shakespeare sofre um bloqueio que o impede de escrever sua mais nova peça, uma história de amor com fim trágico. Tudo muda quando ele 
se apaixona por Lady Viola e passa a utilizar suas tentativas de seduzi-la como inspiração.

SEXTA 06, 20H / DOMINGO 08, 18H - JOGO PERIGOSO (GERALD'S GAME)  **** 
EUA 2017. Terror, suspense. Direção: Mike Flanagan. Elenco: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Carel Struycken. 103min. 18 anos
Enquanto tentam apimentar seu casamento, o casal Gerald e Jessie, se isolam em sua casa do lago. Após uma tragédia Jessie deve lutar para 
sobreviver, enquanto está algemada a cama.

SÁBADO 07, 18H - MÃE E MUITO MAIS (OTHERHOOD)  ***
EUA 2019. Comédia. Direção: Cindy Chupack. Elenco: Patricia Arquette, Felicity Huffman, Angela Bassett. 100min. 14 anos
Três amigas de longa data decidem viajar para Nova York, a fim de reconectarem-se com os filhos adultos. Só que, no meio de tal processo, 
percebem que não são apenas as vidas deles que precisam mudar.

QUINTA 12, 20H - UM AGENTE NA CORDA BAMBA (TIGHTROPE)  ****  
EUA 1984. Suspense. Direção: Richard Tuggle. Elenco: Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya. 114min. 18 anos
Em Nova Orleans o detetive Wes Block é colocado no caso de um serial killer que tem como vítimas mulheres jovens e belas, as quais ele 
estupra e mata. As mortes assumem um caráter pessoal quando o criminoso escolhe pessoas conhecidas de Wes como vítimas, sendo que até 
mesmo suas filhas estão na mira do assassino.

SEXTA 13, 20H / DOMINGO 15, 18H - O FILHO PROTEGIDO (EL HIJO)  **
Argentina 2019. Suspense. Direção: Sebastián Schindel. Elenco: Joaquín Furriel, Martina Gusman. 92min. 18 anos
Nesse suspense psicológico, a vida do pintor Lorenzo sai do controle quando ele começa a achar que sua esposa está tentando distanciá-lo 
de seu filho. Durante a gravidez ela se torna obcecada em cuidar do bebê e traz uma parteira da Dinamarca, seu país natal. Com o nascimento 
de Henrik, o conflito se torna mais agudo: as duas mulheres isolam o bebê do mundo e de seu próprio pai, com a desculpa de uma maternida-
de alternativa e natural. 

SÁBADO 14, 19H - MISSÃO NO MAR VERMELHO (OPERATION BROTHERS)  ****
EUA 2019. Drama, suspense. Direção: Gideon Raff. Elenco: Chris Evans, Michael K. Williams, Ben Kingsley. 129min. 16 anos
Agentes disfarçados abrem um hotel falso para turistas de verdade como fachada para salvar milhares de refugiados etíopes. Inspirado em 
fatos reais. Em 1997, a Mossad, agência de inteligência israelense, recebe a missão do primeiro ministro de resgatar os judeus etíopes do 
Sudão e levá-los para Israel. Ari Kidron, um charmoso agente israelense, reúne um grupo de pessoas para formar uma equipe de ajuda no 
êxodo de judeus. 

QUINTA 19, 20H - PULP FICTION: TEMPO DE VIOLÊNCIA (PULP FICTION)  ****
EUA 1997. Policial. Direção: Quentin Tarantino. Elenco: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. 154min. 18 anos
O badalado diretor Quentin Tarantino juntou grandes astros para contar a história da vida de gângsters, neste que é o filme mais ambicioso 
e provocante dos últimos tempos. Vincent Vega e Jules Winnfield são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para 
Marsellus Wallace, um poderosos gângster. 

SEXTA 20, 20H / DOMINGO 22, 18H - A CRIADA (AH-GA-SSI)  ****  
Coréia do Sul 2016. Drama, romance. Direção: Chan-wook Park. Elenco: Min-Hee Kim, Kim Tae-Ri. 144min. 18 anos
Coreia do Sul, anos 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko, 
que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. 

SÁBADO 21, 19H - PRIVACIDADE HACKEADA (THE GREAT HACK)  ***
EUA 2019. Documentário. Direção: Jehane Noujaim e Karim Amer. Elenco: Brittany Kaiser, Carole Cadwalladr. 113min. 14 anos
Entenda como a empresa de análise de dados Cambridge Analytica se tornou o símbolo do lado sombrio das redes sociais após a corrida 
presidencial nos EUA em 2016.

QUINTA 26, 20H - HAIRSPRAY LIVE! (HAIRSPRAY LIVE!)  *
EUA 2016. Drama, musical. Direção: Kenny Leon e Alex Rudzinski. Elenco: Dove Cameron, Kristin Chenoweth. 120min. 12 anos
Tracy Turnblad, uma adolescente de Baltimore, ganha fama depois que luta para acabar com a segregação num programa de dança na TV, 
nesta versão repaginada de um clássico.

SEXTA 27, 20H / DOMINGO 29, 18H - PONTE AÉREA (PONTE AÉREA)  ***  
Brasil 2015. Drama. Direção: Julia Rezende. Elenco: Letícia Colin, Caio Blat, Emílio de Mello. 100min. 14 anos
Um voo do Rio de Janeiro para São Paulo tem seu curso desviado para Belo Horizonte, devido à forte chuva que castiga a capital paulista. 
Diante do imprevisto, os passageiros são hospedados em um hotel para que, na manhã seguinte, sigam para São Paulo.

SÁBADO 28, 19H - O BANQUEIRO DA RESISTÊNCIA (BANKIER VAN HET VERZET)  *
Holanda 2018. Drama, guerra. Direção: Joram Lürsen. Elenco: Jacob Derwig, Barry Atsma. 123min. 16 anos
Arriscando a família e o futuro, um banqueiro na Amsterdã ocupada reduz a marcha da máquina de guerra nazista criando um banco clandes-
tino para financiar a resistência.

S E T E M B R O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS   QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS    SÁBADOS E DOMINGOS 16H

DOMINGO 01 DE SETEMBRO, 16H - MENINO MALUQUINHO: O FILME (MENINO MALUQUINHO: O FILME)  ****
Brasil 1995. Família, aventura. Direção: Helvécio Ratton. Elenco: Samuel Costa, Othon Bastos, Patrícia Pillar. 91min. Livre
Maluquinho, um menino travesso da classe média, adora brincar e pregar peças nos amigos, mas sofre quando seus pais se separam. Mas aí 
aparece o Vovô Passarinho, que o leva para umas férias na fazenda, onde vive agitadas aventuras e aprende lições valiosas sobre a estrada da 
vida.

SÁBADO 07, 16H - DENNIS: O PIMENTINHA (DENNIS THE MENACE)  *****
EUA 1993. Comédia, aventura. Direção: Nick Castle. Elenco: Walter Matthau, Mason Gamble. 94min. Livre
Dennis é um garoto que inferniza a vizinhança e George Wilson, um vizinho aposentado, parece ser o alvo preferido do menino.

DOMINGO 08, 16H - CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM (STORKS)  ****   
EUA 2016. Animação, aventura, comédia. Direção: Nicholas Stoller e Doug Sweetland. 87min. Livre
Todo mundo já sabe de onde vêm os bebês: eles são trazidos pelas cegonhas. Mas agora você vai conhecer a mega estrutura por trás desta 
fábrica de bebês: na verdade, as cegonhas controlam um grande empreendimento que enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas as 
entregas nos horários e locais certos.

SÁBADO 14, 16H - SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA (SING)  **** 
EUA 2016. Animação, musical, comédia. Direção: Garth Jennings e Christophe Lourdelet. 108min. Livre
Um empolgado coala chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa 
movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil 
dólares de prêmio.

DOMINGO 15, 16H - O BOM DINOSSAURO (THE GOOD DINOSAUR)  ****
EUA 2015. Animação. Direção: Peter Sohn. 93min. Livre
Os dinossauros foram extintos após a colisão de um gigantesco asteroide com o planeta Terra. E se este evento não tivesse ocorrido? O filme 
parte desta premissa para trazer a história de dinossauros que ainda hoje controlam o planeta. E mostra a amizade de Arlo, um dinossauro 
adolescente de 70 metros de altura, com um jovem menino humano.

SÁBADO 21, 16H - OS CROODS (THE CROODS)  *****
EUA 2013. Animação, aventura, comédia. Direção: Kirk DeMicco e Chris Sanders. 98min. Livre
Família pré-histórica precisa achar um novo lar quando sua caverna é destruída. Liderados por Grug, só não imaginavam que sair das cavernas 
ia render a maior aventura de suas vidas

DOMINGO 22, 16H - SHREK 2 (SHREK 2)  ****
EUA 2004. Animação, comédia. Direção: Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. 90min. Livre
Após se casar com a Princesa Fiona, Shrek vive feliz em seu pântano. Ao retornar de sua lua-de-mel Fiona recebe uma carta de seus pais, que 
não sabem que ela agora é um ogro, convidando-a para um jantar juntamente com seu grande amor, na intenção de conhecê-lo.

SÁBADO 28, 16H - MATILDA (MATILDA)  ****
EUA 1996. Comédia, fantasia. Direção: Danny DeVito. Elenco: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman. 98min. Livre
Matilda Wormwoodé uma criança brilhante de apenas seis anos, que cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Seu pai Harry trabalha 
como vendedor de carros, enquanto que sua mãe Zinnia é dona de casa. Ambos ignoram a filha, a ponto de esquecerem de matriculá-la na 
escola.

DOMINGO 29, 16H - VIDA DE INSETO (A BUG'S LIFE)  *****
EUA 1998. Animação, aventura, comédia. Direção: John Lasseter e Andrew Stanton. 95min. Livre
Entre numa viagem folha a folha dentro do minúsculo mundo dos insetos, junto com os mais diferentes, coloridos e divertidos personagens, 
na animação computadorizada Disney/Pixar Vida de Inseto.
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