
SEXTA 01, 20H / DOMINGO 03, 18H - BARRY (BARRY)   *****
EUA 2016. Drama. Direção: Vikram Gandhi. Elenco: Devon Terrell, Anya Taylor-Joy, Jason Mitchell. 104min. 18 anos
1981. O jovem Barack Obama, então conhecido como Barry, chega a Nova York para começar seus estudos na Universidade de Columbia e 
tenta encontrar o seu lugar no mundo - e na faculdade - entre conflitos sociais, questões raciais e problemas familiares.

SÁBADO 02, 19H - NOÉ (NOAH)  ***
EUA 2014. Fantasia, Épico, aventura. Direção: Darren Aronofsky. Elenco: Russell Crowe, Emma Watson. 138min. 14 anos
Noé vive com a esposa Naameh e os filhos Sem, Cam e Jafé em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. 
Um dia, Noé recebe uma mensagem do Criador de que deve encontrar Matusalém. Durante o percurso ele acaba salvando a vida da jovem 
Ila, que tem um ferimento grave na barriga. 

QUINTA 07, 20H - VESTÍGIOS DO DIA (THE REMAINS OF THE DAY)  ****
EUA 1994. Drama, romance. Direção: James Ivory. Elenco: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox. 134min. 12 anos
1958. James Steven, um homem de idade, em um grande carro antigo começa uma viagem pela Inglaterra em direção ao mar. Por muitos 
anos ele foi o mordomo-chefe de Darlington Hall, uma famosa casa de campo. Neste época sacrificou sua vida pessoal por vários anos para 
ter um alto desempenho profissional, mesmo reprimindo seus sentimentos e passasse uma frieza que na verdade não era parte da sua 
personalidade. Ele está indo visitar Sally Kenton, que ele não vê há muito tempo e tinha sido governanta em Darlington. 

SEXTA 08, 20H / DOMINGO 10, 18H - VELVET BUZZAW (VELVET BUZZAW)  ****
EUA 2019. Comédia, drama, mistério, suspense. Direção: Dan Gilroy. Elenco: Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen. 113min. 16 anos
Quando o mercado da arte colide diretamente com o mercado do comércio, artistas e investidores milionários encontram-se em um duro 
embate financeiro que pode sacrificar muito mais do que suas carreiras.

SÁBADO 09, 19H - OPERAÇÃO SOMBRA (JACK RYAN )  *****
EUA 2014. Suspense, espionagem. Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley. 105min. 14 anos
Jack Ryan estudava em Londres quando o World Trade Center desabou devido a um ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001. 
Servindo o exército amercano, ele participa da Guerra do Afeganistão e lá sofre um sério acidente na coluna.

QUINTA 14, 20H - O HOMEM QUE NÃO VENDEU SUA ALMA (A MAN FOR ALL SEASONS)  ***
Reino Unido 1966. Histórico. Direção: Fred Zinnemann. Elenco: Paul Scofield, Robert Shaw, Vanessa Redgrave. 120min. Livre
Na Inglaterra do século XVI, Henrique VIII planeja se separar de sua primeira esposa para se casar com Ana Bolena, mas não recebe a 
aprovação de Thomas More, um fervoroso católico que se tornou Lord Chanceler, um altíssimo posto que ele preferiu renunciar a trair suas 
convicções. 

SEXTA 15, 20H / DOMINGO 17, 18H - ATÉ QUE A GENTE TE SEPARE (THE BREAKER UPPERERS)  ****
Nova Zelândia 2019. Comédia. Direção: Jackie van Beek, Madeleine Sami. Elenco: Madeleine Sami. 90min. 18 anos
Mel e Jen, duas amigas desiludidas e desacreditadas no amor decidem criar a Breaker Upperes, uma pequena empresa que separa casais por 
dinheiro. Mas a amizade e o negócio entram em conflito quando Jen descobre que Mel está transando com um cliente.

SÁBADO 16, 19H - DUMPLIN’ (DUMPLIN’)  ***
EUA 2019. Comédia dramática. Direção: Anne Fletcher. Elenco: Jennifer Aniston, Danielle Macdonald. 80min. 14 anos
Willowdean Dickson, é uma jovem acima do peso e bastante confiante com o próprio corpo, apesar de não ter o respeito de sua mãe, uma 
ex-miss. Quando se apaixona pelo atleta Bo e começa a ter inseguranças. Will decide entrar num concurso de beleza como forma de protesto.

QUINTA 21, 20H - O PROFISSIONAL (LÉON)  ***
França 1995. Policial, drama. Direção: Luc Besson. Elenco: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman. 103min. 14 anos
Em Nova York o assassino profissional Leon não vê sentido na vida. Quando a família vizinha é morta por policiais envolvidos com drogas ele 
decide proteger Mathilda uma menina de 12 anos que é a única sobrevivente da família. Ela deseja se tornar uma assassina, para poder vingar 
a morte do seu irmão de 4 anos. Enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler e a escrever, ele lhe ensina o básico de como manejar 
uma arma.

SEXTA 22, 20H / DOMINGO 24, 18H - NUNCA MAIS (ENOUGH)  ****
EUA 2002. Suspense, drama. Direção: Michael Apted. Elenco: Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Lewis. 115min. 14 anos
Slim é uma dedicada garçonete que tem sua vida transformada por completo após se casar com Mitch, um empresário milionário. Ela deixa 
o trabalho e se adequa a uma tranquila vida com as posses do marido, juntamente com Gracie, sua filha de 5 anos. 

SÁBADO 23, 19H - CLOSE (CLOSE)  ***
Reino Unido/EUA 2019. Suspense. Direção: Vicky Jewson. Elenco: Noomi Rapace, Sophie Nélisse. 94min. 16 anos
Sam é uma especialista contra-terrorismo que assume a função de proteger e cuidar de uma adolescente rica que é herdeira de uma fortuna. 
Em meio a uma violenta tentativa de sequestro, as duas precisam fugir e lutar por suas vidas.

QUINTA 28, 20H - MONTY PYTHON EM BUSCA DO CÁLICE SAGRADO (MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL)  ***
Reino Unido 1975. Fantasia. Direção: Terry Jones, Terry Gilliam. Elenco: Graham Chapman, John Cleese. 90min. 18 anos
O Rei Arthur está à procura de cavaleiros que possam acompanhá-lo em uma importante jornada: a busca do Santo Graal. Sir Lancelot, o 
Bravo; Sir Robin, o Não-tão-bravo-quanto-Sir Lancelot; Sir Galahad, o Puro e outros cavaleiros se dispõem a participar da busca real. 

SEXTA 29, 20H / DOMINGO 31, 18H - QUANDO OS ANJOS DORMEM (CUANDO LOS ÁNGELES DUERMEN)  *****
Espanha 2018. Suspense. Direção: Gonzalo Bendala. Elenco: Julián Villagrán, Marián Álvarez, Ester Expósito. 91min. 14 anos
Germán é um executivo de uma importante empresa de seguro de vida ocupado demais com o trabalho para dar atenção a sua família 
amorosa. Quando, na noite do aniversário de sua filha pequena, ele tenta dirigir para causa exausto de tanto trabalhar, um acidente transfor-
ma aquela noite em um terrível pesadelo.

SÁBADO 30, 19H - RESSUREIÇÃO (RISEN)  ***
EUA 2016. Ação, drama, aventura. Direção: Kevin Reynolds. Elenco: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth. 102min. 12 anos
Às vésperas de um levante em Jerusalém, surgem rumores de que o Messias judeu ressuscitou. Um centurião romano agnóstico e cético é 
enviado por Pôncio Pilatos para investigar a ressurreição e localizar o corpo desaparecido do já falecido e crucificado Jesus de Nazaré, a fim 
de subjulgar a revolta eminente. Conforme ele apura os fatos e ouve depoimentos, suas dúvidas sobre o evento milagroso começam a sumir.

MARÇO
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 02, 16H - MOGLI - ENTRE DOIS MUNDOS (MOWGLI: LEGEND OF THE JUNGLE)  ***
EUA 2018. Aventura. Direção: Andy Serkis. Elenco: Rohan Chand, Andy Serkis, Benedict Cumberbatch. 104min. Livre
Criado por uma alcatéia em meio às florestas da Índia, Mogli vive com os animais da selva e conta com a amizade do urso Balooe da pantera 
Bagheera. Ele é aceito por todos os animais, exceto pelo temido tigre Shere Khan. 

DOMINGO 03, 16H - LIFI - UMA GALINHA NA SELVA (MADANGEUL NAON AMTAK)  *****
Coréia do Sul 2011. Animação, aventura, drama. Direção: Seong-yun Oh. 93min. Livre
Leafie é uma galinha que vive em uma fazenda produtora de ovos, junto de dezenas de outras fêmeas como ela. Entretanto, Leafie não 
consegue ter seus próprios ovos, ela apenas choca os ovos de outras galinhas e isso a deixa muito triste. 

SÁBADO 09, 16H - O INVENTOR DE JOGOS (THE GAMES MAKER)  ***
Argentina/Canadá/Itália 2014. Aventura, família. Direção: Juan Pablo Buscarini. Elenco: David Mazouz. 111min. Livre
Ivan Drago tem uma nova paixão: jogos de tabuleiro. Esse hobby o leva para o fantástico e competitivo mundo de invenção de jogos, onde 
ele conhece o inventor Morodian, que há tempos deseja destruir a cidade de Zyl, criada pelo avô de Ivan. Para salvar sua família do vilão, o 
menino deve descobrir o que significa ser um verdadeiro Inventor de Jogos.

DOMINGO 10, 16H - THE GUARDIAN BROTHERS (XIAO MEN SHEN)  *****
China 2016. Animação, família. Direção: Gary Wang. 103min. Livre
Uma família chinesa está na iminência de perder o negócio familiar, uma loja de sopa de wonton passada de geração em geração. Quando a 
matriarca da família morre, a jovem Raindrop e sua mãe ficam responsáveis pelo restaurante. Enquanto isso, no Mundo dos Espíritos Chinês, 
conhecemos dois Guardiões, que protegem os humanos há séculos. Com uma crise no mundo dos espíritos, os irmãos guardiões ficam 
desempregados. 

SÁBADO 16, 16H - A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE (CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY)  *****
EUA/Reino Unido 2005. Comédia, fantasia, família. Direção: Tim Burton. Elenco: Johnny Depp, Freddie Highmore. 115min. Livre
Willy Wonka é o excêntrico dono da maior fábrica de doces do planeta, que decide realizar um concurso mundial para escolher um herdeiro 
para seu império. Cinco crianças de sorte, entre elas Charlie Bucket, encontram um convite dourado em barras de chocolate Wonka e com 
isso ganham uma visita guiada pela lendária fábrica de chocolate, que não era visitada por ninguém há 15 anos. 

DOMINGO 17, 16H - F.R.E.D.I. (F.R.E.D.I.)  ***
EUA 2018. Aventura, família, ficção cientifica. Direção: Sean Olson. Elenco: Candance Cameron Bure, Lucius Hoyos. 89min. Livre
Um adolescente faz uma descoberta em uma floresta localizada atrás de sua casa em Arkansas. Trata-se de um robô “amigável" chamado 
F.R.E.D.I. Juntamente com James, Danny e Natalie, seus amigos, eles decidem ajudar F.R.E.D.I. a encontrar seu caminho de volta para o seu 
criador, o Dr. Palmer, e ao mesmo tempo fugir de um criminoso que deseja roubá-lo e entregá-lo para uma grande industria corporativa.

SÁBADO 23, 16H - A PRINCESA E O SAPO (THE PRINCESS AND THE FROG)  **** 
EUA 2009. Animação. Direção: Ron Clements e John Musker. 97min. Livre
Ambientado na lendária cidade de Nova Orleans, berço do jazz, o longa-metragem apresenta a mais nova princesa da Disney, Tiana, uma 
jovem afro-americana que vive no encantador bairro francês. Do coração dos místicos pântanos da Louisiana e às margens do poderoso rio 
Mississippi chega uma história de amor inesquecível, com a participação de um cocrodilo cantor, com toques de vudu e os encantos da cultura 
Cajun.

DOMINGO 24, 16H - TELLUR ALIENS (TELLUR ALIENS)  ***
Estados Unidos/Cazaquistão 2016. Animação, comédia, aventura. Direção: Einar Gabbassov. 66min. Livre
Três amigos alienígenas embarcam em uma jornada repleta de aventuras ao enfrentar o ser mais perverso do universo.

SÁBADO 30, 16H - VIREI UM GATO (NINE LIVES) **** 
França/China 2016. Comédia, fantasia. Direção: Barry Sonnenfeld. Elenco: Kevin Spacey, Jennifer Garner. 88min. 10 anos
Um empresário sofre um acidente e fica preso no corpo do gato da família. Confrontado por seus erros passados, ele tentará se redimir com 
todos ao seu redor.

DOMINGO 31, 16H - PLANETA DO TESOURO (TREASURE PLANET)  ****
EUA 2003. Animação, ficção científica. Direção: Ron Clements e John Musker. Elenco: Joseph Gordon-Levitt. 95min. Livre
Jim Hawkins é um adolescente que encontra o mapa de um grande tesouro, escondido tempos atrás por um pirata espacial. Juntamente com 
alguns amigos, ele parte em uma grande nave espacial, que tem o formato de uma caravela, em sua busca.

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


