
QUINTA 01, 20H - GERÔNIMO: UMA LENDA AMERICANA (GERONIMO: AN AMERICAN LEGEND)   ***
EUA 1993. Épico, drama, faroeste. Direção: Walter Hill. Elenco: Wes Studi, Matt Damon, Gene Hackman. 115min. 14 anos
O líder apache Gerônimo negocia sua rendição com o primeiro-tenente Charles B. Gatewood, mas as coisas não dão certo na reserva à qual 
os apaches são enviados, o que inicia uma nova guerra entre os índios e os brancos.

SEXTA 02, 20H / DOMINGO 04, 18H - O PERFUME (PARFUM) - EPISÓDIOS 03 E 04  **** 
Alemanha 2018. Drama, policial. Direção: Tom Tykwer. 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 03, 19H - JACKIE (JACKIE)  ****
EUA 2017. Drama, biografia. Direção: Pablo Larraín. Elenco: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig. 100min. 14 anos
Jacqueline Kennedy, inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente 
dos Estados Unidos John F. Kennedy.

QUINTA 08, 20H - UM SONHO DE LIBERDADE (THE SHAWSHANK REDEMPTION)  *****  
EUA 1994. Drama. Direção: Frank Darabont. Elenco: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton. 140min. 16 anos
Em 1946, Andy Dufresne, um jovem e bem sucedido banqueiro, tem a sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que 
nunca cometeu, o homicídio de sua esposa e do amante dela. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a 
Penitenciária Estadual de Shawshank, no Maine. Lá ele irá cumprir a pena perpétua.

SEXTA 09, 20H / DOMINGO 11, 18H - O PERFUME (PARFUM) - EPISÓDIOS 05 E 06  ****
Alemanha 2018. Drama, policial. Direção: Tom Tykwer. 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 10, 19H - CAPITÃO FANTÁSTICO (CAPTAIN FANTASTIC)  ****
EUA 2016. Drama. Direção: Matt Ross. Elenco: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay. 118min. 14 anos
Ben tem seis filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem 
obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem. Certo dia um triste 
acontecimento leva a família a deixar o isolamento e o reencontro com parentes distantes traz à tona velhos conflitos.

QUINTA 15, 20H - LA BAMBA (LA BAMBA)  ****
EUA 1987. Comédia dramática, musical. Direção: Luis Valdez. Elenco: Lou Diamond Phillips, Esai Morales. 109min. 12 anos
Richard Stephen Valenzuela, mais conhecido como Ritchie Valens, marcou o final dos anos 50 com uma carreira meteórica, recheada de 
sucessos e pontuada por uma das canções mais famosas de todos os tempos: "La Bamba".

SEXTA 16, 20H / DOMINGO 18, 18H - OBSESSÃO SECRETA (SECRET OBSESSION)  ****  
EUA 2019. Drama, suspense. Direção: Peter Sullivan. Elenco: Brenda Song, Mike Vogel. 97min. 14 anos
Quando Jennifer acorda com amnésia após um ataque traumático, é seu marido que cuida dela. Mas logo ela percebe que o perigo não 
acabou.

SÁBADO 17, 19H - ANNIE (ANNIE)  ****
EUA 2015. Comédia, musical, família. Direção: Will Gluck. Elenco: Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne. 117min. Livre
Annie é uma jovem órfã que vive em um orfanato comandado com mão de ferro pela senhora Hannigan. Sua vida muda ao ser escolhida para 
passar alguns dias na mansão de um milionário político, onde acaba fazendo amizade com seus funcionários e sendo usada para fins eleitoreiros.

QUINTA 22, 20H - FILHAS DO PÓ (DAUGHTERS OF THE DUST)  ***
EUA 1991. Drama, romance. Direção: Julie Dash. Elenco: Cora Lee Day, Alva Rogers, Barbara O. Jones. 112min. 16 anos
Em 1902, uma família de Gullah, descendentes de cativos africanos que escaparam do tráfico de escravos, se muda para as proximidades da 
Carolina do Sul e Geórgia. Nesta jornada, eles aprenderão o valor da família e, juntos, irão lutar para conquistar sua liberdade.

SEXTA 23, 20H / DOMINGO 25, 18H - LINHA DE AÇÃO (BROKEN CITY)  ***  
EUA 2013. Drama. Direção: Ryan Murphy, Larry Karaszewski, Scott Alexander. Elenco: Édgar Ramírez. 54min. 18 anos
Nicholas Hostetler é o prefeito de Nova York, um sujeito arrogante e ambicioso, que se prepara para a reeleição dentro de alguns dias. Ele 
contrata Billy Taggart, um ex-policial que caiu em desgraça na corporação, para investigar quem é o amante de sua esposa. O político tem 
medo de que esta informação torne-se pública, sujando sua imagem e fazendo com que ele perca eleitores. 

SÁBADO 24, 19H - A QUEIMA ROUPA (A QUEIMA ROUPA)  ***
Brasil 2014. Documentário, crime. Direção: Theresa Jessouroun. Elenco: Atores desconhecidos. 90min. 16 anos
Partindo da Chacina de Vigário Geral de 1993, o documentário investiga a violência e a corrupção policial praticadas no Rio de Janeiro nos 
últimos 20 anos. Uma dura apresentação dos fatos brutais mais marcantes por meio de entrevistas com vítimas e familiares, imagens de 
arquivo e cenas ficcionais reconstruindo a memória dos sobreviventes.

QUINTA 29, 20H - TRÊS REIS (THREE KINGS)  ***
EUA 1999. Aventura, guerra. Direção: David O. Russell. Elenco: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube. 115min. 18 anos
Em março de 1991, foi assinado o cessar-fogo na Guerra do Golfo. Em meio às comemorações no acampamento norte-americano, um mapa 
é descoberto junto a um dos prisioneiros iraquianos. 

SEXTA 30, 20H / DOMINGO 01/09, 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. 

SÁBADO 31, 19H - 4 LATAS (4L)  *
Espanha 2019. Drama. Direção: Gerardo Olivares. Elenco: Jean Reno, Hovik Keuchkerian. 104min. 16 anos
Tocho e Jean Pierre refazem sua viagem de carro da Espanha ao Mali para reencontrar um velho amigo à beira da morte e levam junto a filha 
que ele não vê há muito tempo. 

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

FILMES INFANTIS    SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 03, 16H - ANGRY BIRDS: O FILME (THE ANGRY BIRDS MOVIE)  ***
EUA/Finlândia 2016. Animação, comédia, família. Direção: Clay Kaytis e Fergal Reilly. 98min. Livre
Adaptação do jogo Angry Birds, uma das maiores franquias mundiais de entretenimento, o filme vai contar a história de Red, um pássaro com 
problemas para controlar seu estresse, o veloz Chuck e o volátil Bomba, amigos que nunca tiveram seus valores reconhecidos. Quando 
misteriosos porquinhos verdes invadem a ilha onde moram, estes improváveis heróis serão os responsáveis por descobrir qual o plano da 
gangue suína.

DOMINGO 04, 16H - TOY STORY 2 (TOY STORY 2)  ****   
EUA 1999. Animação, aventura, comédia. Direção: John Lasseter, Ash Brannon e Lee Unkrich. 93min. Livre
Desta vez, Woody tenta salvar um brinquedo que acaba indo parar num bazar de usados e termina por ser sequestrado por um colecionador 
de brinquedos, que pretende vendê-lo a um museu japonês. Na casa do sequestrador, descobre que foi o protagonista de um famoso seriado 
da TV de décadas atrás e conhece os demais integrantes de sua coleção.

SÁBADO 10, 16H - OS INCRÍVEIS (THE INCREDIBLES)  **** 
EUA 2004. Animação, ação, comédia. Direção: Brad Bird. 123min. Livre
Roberto Pêra já foi o maior herói do planeta, salvando vidas e combatendo o mal todos os dias sob o codinome Sr. Incrível. Porém, após salvar 
um homem de se suicidar, ele é processado e condenado na Justiça. Uma série de processos seguintes faz com que o Governo tenha que 
desembolsar uma alta quantia para pagar as indenizações, o que faz com que a opinião pública se volte contra os super-heróis.

DOMINGO 11, 16H - MEU MALVADO FAVORITO (DESPICABLE ME)  ****
EUA 2010. Animação. Direção: Chris Renaud e Pierre Coffin. 95min. Livre
A pirâmide de Gizé foi roubada, sendo substituída por uma imensa réplica a gás. O feito é considerado o roubo do século, o que mexe com 
o orgulho de Gru. Desejando realizar algo ainda mais impressionante, ele planeja o roubo da Lua.

SÁBADO 17, 16H - A NOVA ONDA DO IMPERADOR (THE EMPEROR'S NEW GROOVE)  ****
EUA 2000. Animação. Direção: Mark Dindal. 79min. Livre
Em um reino mítico e rodeado de montanhas, o jovem e arrogante Imperador Kuzco 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.

DOMINGO 18, 16H - PETZ: A VIDA SECRETA DOS BICHOS (THE SECRET LIFE OF PETS)  ***
EUA 2016. Animação, comédia. Direção: Yarrow Cheney e Chris Renaud. 87min. Livre
Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max 
não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente 
coloca os dois na mira da carrocinha. 

SÁBADO 24, 16H - O HOMEM LOBO E OS PESTINHAS (ALVIN AND THE CHIPMUNKS MEET THE WOLFMAN)  *****
EUA 2000. Animação, terror, aventura. Direção: Kathi Castillo. 77min. Livre
Alvin está convencido de que o seu novo vizinho, o Sr Talbot, é um lobisomem. Obviamente ninguém acredita nele. Enquanto isso os garotos 
ensaiam a peça "O Médico e o Monstro" na apresentação teatral escolar. Quando Alvin explode o auditório da escola, é expulso da produção. 
Theodore é colocado no papel principal da peça para melhorar a sua auto-estima.

DOMINGO 25, 16H - CADA UM NA SUA CASA (HOME)  *****
EUA 2015. Animação, aventura, comédia. Direção: Tim Johnson. 94min. Livre
Uma raça alienígena invade a Terra para se esconder de seus maiores inimigos extraterrestres. Eles vivem em segredo, mas o jovem alien J.Lo 
acaba se deparando com um dos tais malvados inimigos, o que o obriga a fugir ao lado da adolescente Tip. Os dois acabam desenvolvendo 
uma próxima e estranha amizade.

SÁBADO 31, 16H - BOLT: O SUPERCÃO (BOLT)  *****
EUA 2008. Animação, aventura, comédia. Direção: Byron Howard e Chris Williams. 96min. Livre
Vamos nessa! Prepare-se para a maior e mais bacana aventura de todos os tempos; enquanto Bolt, o herói mais divertido em toda a face da 
Terra, e o hamster Rhino, seu fiel parceiro e braço direito, saem em uma missão ultrassecreta!

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.

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


