
QUINTA 05, 20H - BRILHO ETERNO DE UMA MENTE SEM LEMBRANÇAS  ***** 
(ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND) 
EUA 2004. Romance, drama, ficção. Direção: Michel Gondry. Elenco: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst. 108min. 14 anos
Joel e Clementine formavam um casal que durante anos tentaram fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o fracasso, 
Clementine decide esquecer Joel para sempre e, para tanto, aceita se submeter a um tratamento experimental, que retira de sua memória os 
momentos vividos com ele.

SEXTA 06, 20H / DOMINGO 08, 18H - JOIAS BRUTAS (UNCUT GEMS)  ****
EUA 2019. Suspense, drama, policial. Direção: Benny Safdie e Josh Safdie. Elenco: Adam Sandler, Julia Fox. 135min. 16 anos
Nova York, primavera de 2012. Howard Ratner é o dono de uma loja de joias, que está repleto de dívidas. Sua grande chance em quitar a 
situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos.

SÁBADO 07, 19H - A ÚLTIMA COISA QUE ELE QUERIA (THE LAST THING HE WANTED)  **
EUA 2020. Drama, suspense, policial. Direção: Dee Rees. Elenco: Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe. 115min. 16 anos
Adaptação cinematográfica do romance homônimo que narra a história de uma jornalista que abandona a cobertura de uma campanha 
presidencial para ir a uma ilha ajudar o pai em um acordo de negócios que se releva cada vez mais sórdido e perigoso conforme seu 
envolvimento cresce.

QUINTA 12, 20H - O SUBSTITUTO (DETACHMENT)  ****
EUA 2011. Drama. Direção: Tony Kaye. Elenco: Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan. 97min. 12 anos
Henry Barthes é um professor de ensino médio, que apesar de ter o dom nato para se comunicar com os jovens, só dá aulas como substituto, 
para não criar vinculos com ninguém. Mas quando ele é chamado para lecionar em uma escola pública, se encontra em meio a professores 
desmotivados e adolescentes violentos e desencantados com a vida, que só querem encontrar um apoio para substituir seus pais negligentes 
ou ausentes. 

SEXTA 13, 20H / DOMINGO 15, 18H - RAY (RAY)  *****
EUA 2004. Drama, musical. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King. 152min. 16 anos
Em 1932 Ray Charles nasce em Albany, uma pequena e pobre cidade do estado da Georgia. Ray fica cego aos 7 anos, logo após testemunhar 
a morte acidental de seu irmão mais novo.  Inspirado por uma dedicada mãe independente, que insiste que ele deve fazer seu próprio 
caminho no mundo, Ray encontrou seu dom em um teclado de piano. Fazendo um circuito através do sudeste, ele ganha reputação. Sua fama 
explode mundialmente quando, pioneiramente, incorpora o gospel, country e jazz, gerando um estilo inimitável.

SÁBADO 14, 19H - O LIMITE DA TRAIÇÃO (A FALL FROM GRACE)  ***
EUA 2020. Thriller. Direção: Tyler Perry. Elenco: Crystal Fox, Tyler Perry. 120min. 16 anos
Grace fica desiludida após descobrir um caso extraconjugal do marido. Posteriormente, ela reencontra a felicidade num novo amor. Mas, 
segredos vêm à tona e seu lado vulnerável se torna violento.

QUINTA 19, 20H - FEIRA DAS VAIDADES (VANITY FAIR)  ****
EUA/Reino Unido/Índia 2004. Drama. Direção: Mira Nair. Elenco: Reese Witherspoon, James Purefoy. 141min. 12 anos
1820. Becky Sharp é uma garota pobre que sempre viveu em Londres. Ao crescer ela passa a aspirar sua ascensão social, usando para tanto 
algumas trapaças e deixando de lado suas raízes humildes. Porém para tanto ela precisará aprender a lidar com a aristocracia da época, mais 
preocupada com a aparência de cada um.

SEXTA 20, 20H / DOMINGO 22, 18H - A LAVANDERIA (THE LAUNDROMAT)  ***
EUA 2019. Drama. Direção: Steven Soderbergh. Elenco: Antonio Banderas, Gary Oldman, Meryl Streep. 95min. 16 anos
Ramón Fonseca e Jürgen Mossack participam de todo tipo de fraude, sempre dispostos a faturar mais. Um dos casos envolve o pagamento 
da indenização a Ellen Martin, após seu marido Joe falecer devido a um acidente de barco. Sem receber a quantia prometida, ela decide 
investigar por conta própria a empresa que está lhe dando calote.

SÁBADO 21, 19H - MÃOS TALENTOSAS: A HISTÓRIA DE BEN CARSON (GIFTED HANDS: THE BEN CARSON STORY)  *****
EUA 2009. Drama. Direção: Thomas Carter. Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis. 86min. 12 anos
Ben Carson, menino pobre de Detroit, sempre levou uma vida desmotivada, já que tirava notas baixas e não tinha perspectivas de um grande 
futuro. O que ele e os que estavam ao redor não esperavam era que ele se tornaria um neurocirurgião de fama mundial.

QUINTA 26, 20H - DIÁRIO DE UMA PAIXÃO (THE NOTEBOOK)  *****
EUA 2004. Romance, drama. Direção: Nick Cassavetes. Elenco: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner. 123min. 14 anos
Todo dia um homem visita uma senhora como sérios problemas de saúde que prejudicaram irreversivelmente sua memória. Em cada uma 
destas visitas lê pra ela um capítulo de uma linda história de amor, que começa assim: Noah era um jovem operário numa pequena cidade.

SEXTA 27, 20H / DOMINGO 29, 18H - PARASITA (GISAENGCHUNG)  ****
Coréia do Sul 2019. Drama. Direção: Joon-ho Bong. Elenco: Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam. 132min. 16 anos
Todos os quatro membros da família Kim estão desempregados, porém uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar 
aulas privadas de inglês à rica família Park. Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar nos afazeres 
da casa burguesa.

SÁBADO 28, 19H - SURDO (SORDO)  ***
Espanha 2020. Ação, aventura. Direção: Alfonso Cortés-Cavanillas. Elenco: Asier Etxeandia, Aitor Luna. 121min. 16 anos
Inspirado em 'Por Quem os Sinos Dobram', esse drama ambientado em 1944 acompanha um fugitivo tentando sobreviver no norte da 
Espanha após uma explosão deixá-lo surdo.

M A R Ç O
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FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

SÁBADO 07, 16H - DRAGON QUEST: YOUR STORY (DRAGON QUEST: YOUR STORY)  ****
Japão 219. Animação, ação, aventura. Direção: Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi e Makoto Hanafusa. 102min. Livre
Luca segue os passos do pai para resgatar a mãe do maligno Ladja. Sua única esperança é encontrar o herói que carrega a espada zenitiana.

DOMINGO 08, 16H - OS SMURFS E A VILA PERDIDA (SMURFS: THE LOST VILLAGE)  ***
EUA 2017. Animação, comédia. Direção: Kelly Asbury. 90min. Livre
Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, 
menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto 
isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.

SÁBADO 14, 16H - CARROS 2 (CARS 2)  ****
EUA 2011. Animação. Direção: Brad Lewis e John Lasseter. 106min. Livre
Lightning McQueen volta à tona com seu melhor amigo Mater, e precisará levar seus passaportes em um mundo de intrigas, ação e comédia 
ao redor do mundo. Com um novo chefe, eles irão disputar a Corrida dos Campeões.

DOMINGO 15, 16H - MEU MALVADO FAVORITO 3 (DESPICABLE ME 3)  ****
EUA 2017. Aventura, comédia. Direção: Pierre Coffin e Kyle Balda. 90min. Livre
Gru perdeu o emprego porque não prendeu um astro infantil que se tornou um supervilão. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, 
Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive.

SÁBADO 21, 16H - UP: ALTAS AVENTURAS (UP)  *****
EUA 2009. Animação, família. Direção: Pete Docter e Bob Peterson. 95min. Livre
Carl Fredricksen, um vendedor de balões aposentado, é parte rabugento, parte sonhador e está preparado para sua última chance de diversão 
nas alturas. Amarrando milhares de balões à sua casa, Carl parte em direção ao mundo perdido dos seus sonhos de infância.

DOMINGO 22, 16H - SHAUN, O CARNEIRO, O FILME: A FAZENDA CONTRA-ATACA  ****
(A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON)
Reino Unido/EUA/França 2020. Animação, aventura, comédia. Direção: Richard Phelan, e Will Becher . 86min. Livre
Shaun e seu rebanho tentam ajudar uma adorável alienígena a voltar para seu planeta, mas eles precisam fugir de agentes do governo que 
estão atrás dela.

SÁBADO 28, 16H - OPERAÇÃO BIG HERO (BIG HERO 6)  *****
EUA 2014. Animação. Direção: Don Hall e Chris Williams. 102min. Livre
Hiro Hamada, brilhante em robótica, que se vê envolvido em uma trama criminosa que ameaça destruir a cidade de San Fransokyo, um local 
com ritmo de vida acelerado e altamente tecnológico.

DOMINGO 29, 16H - LEGO BATMAN: O FILME (THE LEGO BATMAN MOVIE)  ****
EUA/Dinamarca 2017. Animação. Direção: Chris McKay. 105min. Livre
Extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele curte bastante o posto de 
celebridade e o fato de sempre ser chamado pela polícia quando surge algum problema - que ele, inevitavelmente, resolve.

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


