
QUINTA 04, 20H - UM CRIME PERFEITO (A PERFECT MURDER)   ****
EUA 1998. Policial, suspense. Direção: Andrew Davis. Elenco: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow. 107min. 16 anos
Emily Bradford Taylor, a dona de uma fortuna de 100 milhões de dólares, casada com Steven Taylor, um rico homem de negócios que atravessa 
uma gravíssima crise financeira que pode arruiná-lo. No entanto, Emily está apaixonada por David Shaw, um pintor conhecido do casal. Um 
dia, Steven vai ao apartamento de David para ver seus quadros e lhe diz que sabe que sua mulher está tendo um caso com ele e também que 
ele aprendeu pintura quando cumpria sua segunda sentença na prisão. 

SEXTA 05, 20H / DOMINGO 07, 18H - GÊNIO INDOMÁVEL (GOOD WILL HUNTING)  ****
EUA 1997. Drama. Direção: Gus Van Sant. Elenco: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck. 126min. 14 anos
Em Boston, um jovem de 20 anos, que já teve algumas passagens pela polícia é servente de uma universidade, revela-se um gênio em 
matemática e, por determinação legal, precisa fazer terapia, mas nada funciona, pois ele debocha de todos os analistas, até se identificar com 
um deles.

SÁBADO 06, 19H - ANDAR. MONTAR. RODEIO. - A VIRADA DE AMBERLEY (WALK. RIDE. RODEO.)  ***
EUA 2019. Drama, biografia. Direção: Conor Allyn. Elenco: Spencer Locke, Kathleen Rose Perkins, Bailey Chase. 99min. 12 anos
Mesmo após sofrer um terrível acidente de carro que a deixa paraplégica, a jovem Amberley Snyder não desiste de seu maior sonho: se tornar 
a maior campeã de rodeio do país. Apesar de já ser a atual campeã, ela se esforça para prosseguir como a número 1 e volta aos treinos pronta 
para superar qualquer obstáculo.

QUINTA 11, 20H - MERGULHO EM UMA PAIXÃO (WILD HEARTS CAN'T BE BROKEN)  *****
EUA 1991. Drama, aventura, romance. Direção: Steve Miner. Elenco: Gabrielle Anwar. 88min. 14 anos
Jovem órfã mora com a tia, que não faz o menor esforço para compreender as travessuras da menina e logo desiste de criá-la. A garota sai 
de casa em busca de seu sonho e acaba se envolvendo num acidente que a deixa cega.

SEXTA 12, 20H / DOMINGO 14, 18H - PERDAS E DANOS (DAMAGE)  *****
Reino Unido/França 1992. Drama, romance. Direção: Louis Malle. Elenco: Jeremy Irons, Juliette Binoche. 106min. 14 anos
Jeremy Irons e a bela Juliette Binoche são os astros desta história com momentos de muita sensualidade e suspense. Stephen Fleming é um 
dos líderes do parlamento inglês. Um homem com reputação intocável e comportamento familiar exemplar. Isto até mergulhar de cabeça 
numa perigosa aventura de amor e sexo. Fleming se apaixona por Anna, noiva de seu filho. Anna é uma mulher estonteante que também fica 
louca por ele. Eles sabem dos riscos que correm, mas a paixão é mais forte.

SÁBADO 13, 19H - O MENINO QUE DESCOBRIU O VENTO (THE BOY WHO HARNESSED THE WIND)  ***
EUA/Malawi/França/Reino Unido 2019. Drama. Direção: Chiwetel Ejiofor. Elenco: Maxwell Simba. 113min. 14 anos
Sempre esforçando-se para adquirir conhecimentos cada vez mais diversificados, um jovem de Malawi se cansa de assistir todos os colegas de 
seu vilarejo passando por dificuldades e começa a desenvolver uma inovadora turbina de vento.

QUINTA 18, 20H - CÃES DE ALUGUEL (RESERVOIR DOGS)  ****
EUA 1992. Policial, suspense. Direção: Quentin Tarantino. Elenco: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen. 99min. 18 anos
Joe Cabot é um experiente criminoso que reúne seis bandidos para um ousado roubo a uma joalheria, mas estes seis homens não sabem nada 
um sobre os outros e cada um utiliza uma cor como codinome. Porém, durante o assalto algo sai errado e há uma aparição relâmpago da 
polícia. Mr. Orange é baleado e levado por Mr. White para o armazém, onde o grupo deveria se encontrar. 

SEXTA 19, 18H / DOMINGO 21, 18H - MÁ CONDUTA (MISCONDUCT)  ***
EUA 2016. Suspense. Direção: Shintaro Shimosawa. Elenco: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino. 106min. 16 anos
Pela primeira vez o vencedor do Oscar Al Pacino e o vencedor do Oscar Anthony Hopkins estrelam juntos este intenso filme de suspense. Um 
ambicioso advogado se envolve em uma ferrenha disputa entre um corrupto executivo da indústria farmacêutica e seu principal sócio. Quando 
o caso toma um caminho mortal, ele precisa descobrir a verdade antes que acabe perdendo tudo.

SÁBADO 20, 19H - MADEMOISELLE VINGANÇA (MADEMOISELLE JONCQUIÈRES)  ***
França 2018. Drama, romance. Direção: Emmanuel Mouret. Elenco: Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz. 109min. 14 anos
França, 1750. Depois de anos resistindo às investidas do Marquês de Arcis, Madame de La Pommeraye, uma viúva reclusa, decide assumir um 
relacionamento entre eles. Após dois anos de união, o Marquês se sente entediado e acaba com o romance de uma maneira que ele julga 
amigável. No entanto, Madame de La Pommeraye se sente traída e resolve punir o ex-companheiro, para realizar seu plano de vingança, ela 
contrata duas prostitutas, Madame de Joncquières e sua filha, uma jovem extremamente bonita.

QUINTA 25, 20H - O FUGITIVO (THE FUGITIVE)  *****
EUA 1993. Ação, aventura. Direção: Andrew Davis. Elenco: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward. 130min. 14 anos
O bem sucedido cirurgião Richard Kimble é acusado de ter assassinado sua esposa e condenado a prisão. Jurando inocência, ele afirma que 
lutou com o verdadeiro assassino: um homem de um braço só. A caminho da prisão, o ônibus que o transportava sofre um acidente e o Dr. 
Kimble consegue escapar. Agora ele é um fugitivo, procurado por toda a polícia e caçado pelo implacável agente federal Sam Gerard. Sua 
única chance é encontrar o verdadeiro culpado e entregá-lo às autoridades, antes que seja tarde demais. Um filme de ação eletrizante e 
suspense crescente, com destaque para as brilhantes atuações de Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

SEXTA 26, 20H / DOMINGO 28, 18H - RENOIR (RENOIR)  ***
França 2013. Drama. Direção: Gilles Bourdos. Elenco: Michel Bouquet, Christa Théret, Vincent Rottiers. 111min. 14 anos
Côte d'Azur, 1915. Pierre-Auguste Renoir é atormentado pela morte da esposa, as dores da artrite e a preocupação com o filho Jean, que luta 
na Primeira Guerra Mundial. Eis que surge em sua vida Andrée, uma jovem bela e radiante que desperta no pintor uma inesperada energia. 
Rejuvenescido, Renoir a torna sua musa. Quando Jean retorna à casa do pai para se recuperar de um grave ferimento na perna, ele se envolve 
com Andrée e a torna também sua musa, mas de um sonho ainda distante: o de fazer cinema.

SÁBADO 27, 19H - OPERAÇÃO FRONTEIRA (TRIPLE FRONTIER)  ***
EUA 2019. Ação, aventura. Direção: J.C. Chandor. Elenco: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam. 125min. 16 anos
Tom Davis, Santiago Garcia, Francisco Morales, William Miller e Ben Miller são cinco ex-soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos que 
decidem se reunir para executar um plano arriscado: roubar um poderoso senhor do crime na fronteria que separa o Brasil da Colômbia e do 
Peru. No entanto, quando o esquema dá errado, os antigos companheiros de batalha se verão forçados a embarcar em uma épica luta por 
suas vidas.

A B R I L
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 06, 16H - MEU AMIGO VAMPIRO (THE LITTLE VAMPIRE)  ****  
Alemanha/Holanda/Dinamarca/Reino Unido 2017. Animação, fantasia. Direção: Richard Claus e Karsten Kiilerich. 80min. Livre
Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar 
por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas "vampirescas". Mas o 
que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer custo.

DOMINGO 07, 16H - LEGO DC COMICS SUPER HERÓIS: LIGA DA JUSTIÇA - COMBATE CÓSMICO  *****
(LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE - COSMIC CLASH)    
EUA 2016. Animação, ação, aventura. Direção: Rick Morales. 80min. Livre
Brainiac é um robô super inteligente que consegue criar lapsos temporais e está ameaçando causar grande perigo em toda a galáxia. Em busca 
de colecionar o planeta Terra, ele precisa ser impedido pela Liga da Justiça. Quando Brainiac manda o Super-Homem, a Mulher-Maravilha e o 
Lanterna Verde para diferentes locais do espaço-tempo, Batman e Flash precisam reunir o grupo e combater o robô.

SÁBADO 13, 16H - O RATINHO PÉREZ (EL RATÓN PÉREZ)  ***
Espanha/Argentina 2007. Comédia, animação. Direção: Juan Pablo Buscarini. 90min. Livre
A pequena Lucía perde seu primeiro dente de leite e seus pais contam para ela a história do ratinho Pérez, que recolhe os dentes debaixo do 
travesseiro e deixa uma moeda em troca. A menina fica muito animada, esperando sua recompensa no dia seguinte, mas quando acorda ela 
vê que seu dente continua lá. Lucía acha que algo de ruim aconteceu com o ratinho e, junto com seu irmão menor, sai em uma aventura atrás 
de seu paradeiro.

DOMINGO 14, 16H - A LENDA DO REI MACACO: A VOLTA DO HERÓI (MONKEY KING: HERO IS BACK)  ***
China 2016. Animação, aventura. Direção: Tian Xiao Peng. 89min. Livre
O Todo-poderoso Rei dos Macacos vagava livremente entre o Céu e a Terra, mas depois de irritar os Deuses, ele foi aprisionado dentro de uma 
gaiola de gelo no fundo das montanhas. 500 anos depois, monstros atacam uma pequena aldeia e uma criança foge para as montanhas. Sem 
saber, a criança libera o Rei Macaco de sua maldição e o encoraja a salvar a aldeia dos monstros do mal.

SÁBADO 20, 16H - O REINO GELADO 2 (SNEZHNAYA KOROLEVA 2: SNEZHNYY KOROL)  ****
Rússia 2014. Animação, aventura. Direção: Aleksey Tsitsilin. 78min. Livre
Depois da vitória sobre a Rainha da Neve, os trolls desenvolveram um gosto pela liberdade. Tendo desempenhado um papel importante no 
triunfo, o troll Orm tornou-se um herói para todos. Mas isso não é o suficiente para ele. Comicamente exagerando suas façanhas e realizações, 
ele cria uma teia de mentiras, alegando que ele, pessoalmente, derrotou a Rainha da Neve, e que está destinado a se casar com a princesa e 
herdar um grande poder e riqueza. Mas até onde as histórias de Orm vão levá-lo? 

DOMINGO 21, 16H - GHOST PATROL (GHOST PATROL)  ****
Canadá 2016. Animação, aventura. Direção: Karen J. Lloyd. 47min. Livre
Duas crianças e seu cachorrinho de estimação investigam sua primeira casa mal-assombrada.

SÁBADO 27, 16H - BARBIE BUTTERFLY: UMA AVENTURA EM FAIRYTOPIA  ***
(BARBIE: MARIPOSA AND HER BUTTERFLY FAIRY FRIENDS)   
EUA 2007. Animação, família, fantasia. Direção: Conrad Helten. 75min. Livre
Butterfly é uma fada borboleta que vive no reino de Flutterfield. Com a ajuda do príncipe Carlos e das amigas Rayna e Rayla, Butterfly começa 
uma jornada em busca de um antídoto para salvar a Rainha Marabella, envenenada pela malvada Henna.

DOMINGO 28, 16H - BRUXARIAS (BRUJERIAS)  ***
Espanha 2017. Animação. Direção: Virginia Curiá. 78min. Livre
Malva é uma menina de 10 anos, que leva uma vida tranquila com sua avó e seu bichinho de estimação, Mus, em uma caravana de vendas 
de produtos medicinais. As fórmulas destes produtos são um segredo ancestral guardado por sua família. O sucesso desperta o interesse de 
Rufa, a malvada dona de uma fábrica de cosméticos, que decide raptar a vovó da garota para descobrir os ingredientes secretos que ela 
utiliza em sua produção. Malva, então, parte em busca de sua avó, à medida que vai descobrindo mais sobre a história mágica de seus 
antepassados.

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


