DESTAQUES DE PROGRAMAÇÃO

MAIO/2018

ANIMAL PLANET
• COMBO: ESPECIAL O MELHOR DA VIDA SELVAGEM
- ANIMAIS DAS MONTANHAS
30 de maio, às 21h30
- PLANETA TERRA II
30 de maio, às 22h20
- VIDA SELVAGEM: GRANDES MIGRAÇÕES
30 de maio, às 23h10

BOOMERANG
• ZUZUBALÂNDIA
25 de maio, com exibições toda sexta, às 18h no Boomerang.
A série com bonecos exibida pelo SBT na década de 1990 e também pela TV Rá-Tim-Bum recentemente, ganha sua versão
animada no Boomerang. Criada por Mariana Caltabiano, a mesma de "Gui e Estopa", a série se passa em um reino em que
tudo é feito de comida. Os bairros são feitos de comida, doces, legumes, sushi, queijo e outras coisas deliciosas.
O personagem principal é uma abelha chamada Zuzu. Ela sonha ser uma cantora famosa – embora tenha uma voz horrível!
Bem próximo ao reino, vive uma bruxa enfeitiçada que detesta comida. Ela deseja destruir Zuzubalândia para que o lugar pare
de crescer e invadir suas terras. Zuzu e seus amigos têm a missão de deter os planos diabólicos da bruxa.

CANAL BRASIL
• PARA SEMPRE
15 de maio, às 22h
A vida de Alice mistura alegrias com amargas decepções. Ela perseverou por causa do amor, que ela compartilha com um
homem que fez tudo valer a pena, até o impensável acontecer. Destruída, Alice embarca em uma jornada para se encontrar,
indo das profundezas do desespero para as maravilhas do mundo, recuperando sua vida e redescobrindo a sua alma.
• MÃE SÓ HÁ UMA
22 de maio, às 22h
• FALA COMIGO
Estreia dia 29 de maio, às 22h
Estrelado por Tom Karabachian, Karine Teles, Denise Fraga e Emilio de Mello; o longa acompanha Diogo, que tem um estranho
fetiche. Ele sente prazer ao ligar para as pacientes de sua mãe, que é terapeuta. Certo dia, ele liga para Ângela, uma mulher de
43 anos que acaba de se separar do marido. Os dois iniciam uma complicada relação pelo telefone, repleta de curiosidade e de
silêncio.

COMEDY CENTRAL
• TAKESHI CASTLE - O DESAFIO DO CASTELO - 1ª TEMPORADA 14 ANOS
Todas as segundas às 23h30
Takeshi’s Castle Thailand - O Desafio do Castelo é um game show japonês. O ator Takeshi Kitano (também conhecido como
Beat Takeshi) é o dono do castelo e cria difíceis desafios para os jogadores (ou um exército voluntário) chegarem a ele.
• BATALHA DE LIP SYNC
Continua a batalha de Lip Sync onde celebridades colocam suas habilidades a prova e o público decide quem é o ganhador. Em
cada episódio de Lip Sync Battle vários famosos escolhem uma música para usar e tentar conseguir o primeiro lugar. Como
apresentador temos o cantor LL Cool J. e a modelo Chrissy Teigen.

DISCOVERY
• A FORTUNA PERDIDA DE PABLO ESCOBAR
24 de maio, às 23h10
• LARGADOS E PELADOS T4
29 de maio, às 21h30
Primeiro ep. gravado no Brasil na Região do Jalapão em Tocantins

DISCOVERY TURBO
• POR DENTRO DA WEST COAST CUSTOMS - NOVA TEMPORADA
30 de maio, às 20h30

DISNEY CHANNEL
• MARATONA GRAVITY FALLS
14 a 18 de maio, às 15h
• HOTEL TRANSYLVANIA – A SÉRIE
14 a 18 de maio, às 17h
• SOU LUNA
14 a 18 de maio, às 18h
• O11ZE
14 a 18 de maio, às 19h30
• OPERAÇÃO BIG HERO
15 de maio, às 9h30 – Reprise às 20h30
• ZOOTOPIA
16 de maio, às 9h30 – Reprise às 20h30
• DETONA RALPH (QUINTA)
17 de maio, às 9h30 – Reprise às 20h30
• OS INCRÍVEIS (SEXTA)
18 de maio, às 9h30 – Reprise às 20h30
• DUCKTALES – OS CAÇADORES DE AVENTURAS
20 de maio, às 10h30 – Episódio duplo

DISNEY JR
• MONSTROS S.A
14 de maio, às 9h30 – Reprise às 20h30
• PJ MASKS – HERÓIS DE PIJAMA
De 14 a 18 de maio, às 12h
• ENROLADOS OUTRA VEZ - A SÉRIE.
De 14 a 18 de maio, às 13h30
• MARATONA DE DOUTORA BRINQUEDOS E SEU HOSPITAL
Dias 19 e 20, a partir das 7h30

DISNEY XD
• O11ZE
14 a 18 de maio, às 19h30
• MARATONA GRAVITY FALLS
14 a 18 de maio, às 20h30
• SPIDER-MAN
19 de maio, às 09h30
• MECH-X4
20 de maio, às 21h30

E!
• E! AO VIVO DO CASAMENTO REAL
Sábado, dia 19 de maio, a partir das 06h – AO VIVO
Os comentaristas Giuliana Rancic, Melanie Bromley e Brad Goreski, já conhecidos do Tapete Vermelho, apresentarão a
cobertura completa do Casamento Real entre o Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, com todos os detalhes ao vivo,
diretamente de Londres. Em seguida, o canal exibirá os documentários “Harry: De Rebelde a Marido” e “The Real Princess
Diaries”, sobre a vida de Harry e Meghan, respectivamente. Fechando o especial, o canal exibirá uma maratona completa da 4ª
temporada de The Royals.

ESPN
• ÚLTIMO TREM PARA A RÚSSIA.
De São Petersburgo à Sibéria, a Rússia pode ser atravessada inteira pelos trens da linha Trans-Siberiana. Nessa jornada, será
explorada cada cidade sede de jogos da Copa do Mundo da FIFA.
Novos sabores e histórias em línguas diferentes, sem deixar a paixão crescente de sediar a maior festa do futebol mundial.

- SOCHI
ESPN – 14/maio, às 18h30
ESPN BR – 15/maio, às 21h30

- KALININGRADO
ESPN – 21/maio, às 18h30
ESPN BR – 22/maio, às 21h30

- MOSCOU 1
ESPN – 28/maio, às 18h30
ESPN BR – 29/maio, às 21h30

ESPORTE INTERATIVO
• UEFA CHAMPIONS LEAGUE – FINAL
26/05 – a partir das 15h

EURO CHANNEL
• OS MISTÉRIOS DE SALENTO
15 de maio, às 20
Um clã cruel, provavelmente da Calábria, chegou a Salento para conquistar o território. O comissário Pasquale Zagaria (Lino
Banfi) é um policial que cresceu no campo, com intuição e pouca ciência. Perto da aposentadoria, ele se vê tendo que
colaborar com o jovem assistente chefe, Stefano Amato (Marco Cocci), um florentino que se especializou no exterior e, claro,
só acredita na ciência.
Os seus métodos não são ortodoxos e a sua intuição é incomparável. Perto da aposentadoria, a carreira do inspetor Zagaria na
polícia de Salento estava marcada para terminar com honra. Tudo muda quando um clã da máfia inicia uma guerra para
assumir o controle da cidade. Agora ele tem que fazer justiça com a ajuda de um jovem detetive desafiador. O Eurochannel
estreia o drama de comédia ação, Os Mistérios de Salento.
Os Mistérios de Salento acompanha o Comissário Pasquale Zagaria no seu último dia como membro da força policial da sua
cidade. A cidade é ameaçada pela presença de uma multidão criminosa que perturba a paz do lugar. Ansioso por fazer justiça,
o patrão de Zagaria surpreende-o com um novo parceiro, o jovem e orientado para a ciência, Stefano Amato. Eles não
poderiam ser mais diferentes... Zagaria confia cegamente a sua intuição e nas décadas de experiência, enquanto a Amanto só
confia em fatos e no que a ciência pode provar. Juntos, eles devem combinar as suas habilidades para acabar com a onda de
crimes que assola Salento.
Dividido em duas partes, Os Mistérios de Salento é uma produção única. Com um enredo ousado e intrincado que mistura
comédia espirituosa, ação e suspense, as aventuras de Zagaria se tornam mais relevantes com a personalidade contrastante do
seu parceiro. Zagaria é um comissário com uma alma sensível, e a sua astúcia resistirá à realidade de que as abordagens dele e
de seu parceiro são complementares e acabarão com a guerra do submundo em Salento.
Estrelando um dos atores mais amados da Itália, Lino Banfi, Os Mistérios de Salento leva os expectadores para uma das
paisagens mais empolgantes do Sul da Itália com uma história emocionante de armas e risos. Venha descobrir se os métodos
peculiares da Zagaria podem derrubar um clã da máfia.
• ALERTA DE TEMPESTADE
Estreia quinta-feira, 17 de maio, às 21:30 Brasil
Uma tempestade está chegando ao planeta, colocando em risco a civilização, mas uma mulher tem uma tempestade pessoal
ainda mais forte para resolver. A maior tempestade solar da história está prestes a atingir a Terra. O frenesi toma conta de
uma cidade pequena e da vida de Regina. Ela vive como um lobo solitário, mas uma tempestade maior afetará a sua vida... um
visitante inesperado que lhe mostrará as alegrias do companheirismo. O Eurochannel estreia Alerta de Tempestade, uma
comédia italiana que retrata o valor da verdadeira amizade e do companheirismo.
Alerta de Tempestade segue a vida de Regina e Walter, dois personagens muito diferentes unidos pelo destino. Ela é reclusa,
arrogante e rejeita qualquer forma de ajuda ou flerte. Ele é esperançoso e vê luz onde só há uma nuvem escura. Quando
Walter chega à pequena cidade onde Regina mora e insiste em ficar em seu hotel que ela fechou permanentemente anos
atrás, ambos embarcam em uma jornada edificante de autodescoberta e alegria.
Este filme de estreia do diretor é enriquecido pelo hipnotizante talento de Christian De Sica, conhecido por seu papel como
Coronel Lombardi no sucesso de bilheteria indicado ao Globo de Ouro, O Turista.
Levemente intrigante e movido pela reconfortante mistura de comédia, drama e romance, Alerta de Tempestade se passa na
cidade de Renon, no nordeste da Itália, onde 95% dos habitantes falam alemão e apenas 5% falam italiano. Em uma paisagem
tão fascinante, essa produção vai além da comédia para propor uma reflexão sobre como os encontros inesperados podem
mudar o curso das nossas vidas.
• INFIEL
Estreia quinta-feira, 24 de maio, às 21h30 Brasil
Quando a luxúria é mais poderosa que o amor, as vidas de três mulheres têm um final trágico. Quando Eric decidiu trair a sua
esposa, ele não sabia que o caso mudaria a vida de três mulheres entrelaçadas por suas mentiras. O Eurochannel convida você
a descobrir como três mulheres lidam com a pressão, a luxúria, a decepção e a vingança com a estreia de Infiel.
Este suspense dramático francês é um conto de coincidências da vida, lealdade e mentiras. Há Eric, um renomado médico cuja
vida parece exemplar. Ele mora com a esposa, os dois filhos e até oferece um lar para a sua mãe idosa. No entanto, atrás da
fachada perfeita de homem de família, Eric cede à sua luxúria e tem um caso tórrido com uma mãe solteira mais jovem. Mas
sua vida dupla está prestes a mudar quando Chloé, a filha da sua amante, começa a se gabar de Eric na escola. A possibilidade
de um novo pai é demasiado tentadora para não se falar sobre ela.

Conforme o enredo se desenvolve, Chloé não está ciente de que ao irritar o seu colega de classe Hugo com o romance da sua
mãe com Eric, a possibilidade de ter um pai e o fato de a mãe de Hugo ser solteira, terá consequências fatais. Hugo, cansado de
Chloé, diz a ela que o namorado da sua mãe também é chamado de Eric, e as duas crianças não têm ideia dos eventos mortais
que elas colocaram em ação por causa dessa mentira. Um divórcio, uma gravidez e um assassinato manterão os espectadores
à beira dos seus assentos até o surpreendente final do filme!
Infiel é dirigido por Denis Malleval, que também dirigiu Chez Maupassant, As Mães do Terceiro Reich e três produções
baseadas nos trabalhos de Georges Simenon: As Escadas de Ferro, A Bola Preta e A Morte de Augusto, todos transmitidos
anteriormente pelo Eurochannel.
• PRESUMIDO CULPADO
29 de maio, às 20h
Uma família é destruída por uma tragédia. O chocante suicídio da sobrinha de Andrea transformará a alegria de uma das
famílias mais ricas da Itália em um pesadelo. O Eurochannel estreia uma série de drama italiana exclusiva, que retrata a vida de
um homem acusado por aqueles que estão mais próximos dele... bem-vindo ao mundo de um Presumido Culpado!
Misturando o melhor do drama criminal europeu com diálogo cortante e emoções sombrias, Presumido Culpado acompanha
os infortúnios da família Grimaldi. Eles são um dos clãs mais influentes da Itália, e a sua fábrica de macarrão trouxe para eles
uma imensa fortuna que é invejada por muitos. Liderados por Anna, a matriarca da família, eles também acumularam um
grande número de inimigos!
É o aniversário de Anna e a família está celebrando com uma festa extravagante até que a sua alegria seja transformada em
cinzas pelo súbito suicídio da neta de Anna. Testemunhada por toda a família, a tragédia suscita dúvidas e o principal suspeito
é Andrea... O filho favorito de Anna e o playboy da família! Toda a informação coletada pelas autoridades revela uma trama em
que a corrupção se mistura com inveja, prostituição, gravidez secreta, amor puro e relações incestuosas.
Dividida em oito episódios, Presumido Culpado desenvolve ainda mais o conceito de drama familiar com uma história de cair o
queixo. Uma vez que a investigação do suicídio começa, os Grimaldis aprendem que, para restaurar a sua paz, eles devem
pagar o mais alto preço.
Bem-vindo à Itália para mergulhar na consequência de um suicídio fatal. Será que esta família provará a inocência de Andrea,
ou será que a tragédia lançará para sempre uma sombra sobre eles? Venha encontrar as respostas em cada episódio da nova
série do Eurochannel: Presumido Culpado.

FOX
• MARATONA OS SIMPSONS – ESTREIA 29ª TEMPORADA
Domingo, dia 20/05, a partir das 18h
• OS SIMPSONS – ESTREIA 29ª TEMPORADA
Segunda, dia 21/05, às 22h

FX
• ESPECIAL ESPIÕES
– SR. E SRA. SMITH
20/05 às 20h
– PONTE DOS ESPIÕES
27/05 às 20h

HBO
• FAHRENHEIT 451
19 de maio, às 22h
O filme, baseado no livro homônimo escrito pelo autor americano Ray Bradbury, descreve um futuro em que a mídia é só
entretenimento, a história é reescrita e “bombeiros” queimam livros. Jordan interpreta Montag, um jovem bombeiro que
abandona o seu mundo após brigar com o seu mentor, Beatty - interpretado por Michael Shannon -, e luta para recuperar a
própria humanidade. Sofia Boutella (A Múmia) é Clarisse, uma informante que está entre os interesses competitivos de

Montag e Beatty. Direção e produção executiva de Ramin Bahrani, que escreveu o roteiro com Amir Naderi. Também são
produtores executivos Sarah Green, Michael B. Jordan, Alan Gasmer e Peter Jaysen. A produção é de David Coatsworth.
• ATÉ O ÚLTIMO HOMEM
26 de maio, às 22h
Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército americano Desmond T. Doss (Andrew Garfield) se recusa a matar os
inimigos. Durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo reconhecido como o
primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso. Dirigido por Mel
Gibson.
• AGNELLI
28 de maio, às 22h
Dirigido por Nick Hooker, documentário sobre a história do empresário italiano Gianni Agnelli, e de sua empresa FIAT,. Os fatos
contados no longa por amigos, familiares e jornalistas abordam períodos emblemáticos na vida do magnata e nas histórias de
sua empresa e da Itália.

LIFETIME
• HARRY & MEGHAN: UM AMOR REAL (HARRY & MEGHAN: A ROYAL ROMANCE)
16 de maio, às 22h00 / Reapresentação no Dia dos Namorados, 12 de junho.
A história de amor do casal do momento que escandalizou a realeza, o príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan
Markle. Um casamento que roubará o papel do protocolo para dar lugar ao amor. Como eles se conheceram, primeiros
encontros, discussões em família e o esforço para manter seu romance escondido da imprensa, saiba como tudo aconteceu.

MAX
• MAUDIE: SUA VIDA E SUA ARTE
20 de maio, às 21h
Uma cinebiografia sobre a vida da artista plástica Maud Lewis. Desde sua juventude, Maud (Sally Hawkins) tem problemas de
artrite reumatoide, que causa inflamações e deformações nas articulações do seu corpo. Apesar das suas limitações físicas, a
paixão pela arte faz com que ela se torne uma das artistas visuais mais populares do Canadá.
• OUTROS TEMPOS JOVENS
Estreia em 24 de maio, às 23h
Quem são e como se comportam os jovens brasileiros? A nova série documental da HBO Latin America, OUTROS TEMPOS
JOVENS, em coprodução com a Prodigo Filmes, busca traduzir o peculiar universo das pessoas de 15 a 29 anos. Composta por
oito episódios, a produção estreia com exclusividade no canal MAX. Toda quinta-feira será exibido um novo episódio.
Suicídio, feminismo, sexo, solidão e liberdade estão entre os temas debatidos na série. Cada episódio, dirigido por um
profissional diferente, traz um novo olhar sobre os jovens e propõe reflexões sobre esses e outros assuntos tão presentes no
cotidiano de pessoas dessa faixa etária.
Produzida por Roberto Rios, Paula Belchior e Patricia Carvalho da HBO Latin America, e Beto Gauss e Francesco Civita, da
Prodigo Filmes. A direção geral é de Caito Ortiz e Giuliano Cedroni, com coordenação de produção de Renata Grynszpan e
coordenação de pós-produção de Maria Luiza Tutu Mesquita. Com recursos da Condecine (“Medida Provisória nº 2.228 - 1 de 6
de Setembro de 2001, artigo 39”), a série será distribuída com exclusividade pela HBO Latin America.

MTV
• MTV MIAW 2018 10 ANOS
24/05
A MTV acaba de confirmar a edição brasileira do 'Prêmios MTV MIAW', apresentado por Samsung Galaxy. A premiação
reverência e celebra os ícones da geração atual. As categorias premiam os favoritos na cultura pop, como música,
entretenimento e universo digital, através da votação popular. O evento acontecerá em São Paulo, no mês de maio.
O 'Prêmios MTV MIAW´ é uma ideia original da MTV América Latina. Reflexo da geração atual, o evento tem como objetivo
celebrar a diversidade e os novos ídolos da audiência que é, assim como seus ícones, múltipla e inclusiva.

NAT GEO WILD
• CLUBE DA LUTA ANIMAL
Dia 30/05, às 21h15

NICKELODEON
• HENRY DANGER 10 ANOS
Domingos, 20 e 27 de maio, às 17h

HBO
• FAHRENHEIT 451
19 de maio, às 22h
A produção original da HBO, é baseado no clássico romance distópico de Ray Bradbury, que retrata um futuro onde a mídia é
um opiáceo, a história é proibida e os "bombeiros" queimam livros. O longa acompanha Montag, um jovem bombeiro que
abandona seu mundo, luta com seu mentor Beatty e faz o possível para recuperar sua humanidade. Estrelado por Michael B.
Jordan e Michael Shannon.
• ATÉ O ÚLTIMO HOMEM
26 de maio, às 22h
Acompanha a história de Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se
recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. Estrelado por
Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weavingm e Vince Vaughn.

HISTORY
• ESPECIAL: HISTÓRIA DO FUTEBOL (HISTORY OF FOOTBALL: THE GREATEST STORY EVER PLAYED)
De 28 de maio a 10 de junho – 24 horas
O HISTORY garantiu oficialmente a participação de muitos dos mais importantes nomes do futebol em seu mega evento de
televisão, anunciou Patrick Vien, diretor executivo internacional do A+E Networks. Esta programação especial ocupará a tela
do HISTORY em mais de 160 territórios, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e oferecerá uma variedade de produções de
altíssima qualidade e documentários originais, com foco nos aspectos locais e globais, bem como filmes cuidadosamente
selecionados e especiais de formato curto.
Uma ampla variedade de futebolistas, representantes, técnicos e narradores esportivos de renome estarão presentes na tão
esperada programação do HISTORY. De forma igual, o HISTORY transmitirá ao redor do mundo séries de TV e documentários
produzidos localmente, que darão uma visão muito particular das paixões de cada país pelo futebol e capturam a expectativa e
a emoção global antes da Copa do Mundo de 2018.
Entre os principais nomes dos talentos presentes em HISTÓRIA DO FUTEBOL se encontram Pelé, o único futebolista ganhador
de três Copas do Mundo; Ryan Giggs, o jogador mais premiado da história britânica e atual treinador da seleção nacional de
Gales; Gary Lineker, detentor do recorde de maior goleador da Inglaterra em finais da Copa do Mundo; o comentarista
esportivo reconhecido internacionalmente, Louis Van Gaal, antigo técnico do Manchester United, Bayern Munich, Ajax de
Amsterdam e da seleção da Holanda; Philipp Lahm, capitão da seleção alemã durante a Copa de 2014 e atual jogador do
Bayern Munich; Claudio Ranieri, que foi treinador do Leicester City em 2016m quando a equipe venceu a Liga Premier inglesa,
e hoje treinador do Nantes; Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace da Liga Premier inglesa e antigo técnico da seleção da
Inglaterra; e Michael Owen, ex atacante do Manchester United e da seleção inglesa; todos se juntam a um conjunto de
jogadores das seleções vencedoras da Copa Mundial da FIFA em 1970, 1978, 1990, 1998 e 2014, entre eles, Rivelino, Mario
Kempes, Lotar Matthaus, Paul Breitner, Toto Shillaci, Emmanuel Petit, Christian Karembeu, Manuel Neuer e Philipp Lahm.
O evento televisivo de duas semanas de duração também lançará um olhar sobre os campeonatos que destacaram jogadores
como Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, Zidane, Villa, Rummenigge, Matthäus e Müller, nomes familiares em todo o mundo.
David Villa, vencedor da Copa do Mundo e um dos jogadores mais premiados do mundo, será o representante de HISTÓRIA DO
FUTEBOL como seu porta-voz global de Imprensa.
Mais de 160 territórios ao redor do mundo transmitirão HISTÓRIA DO FUTEBOL, incluindo Brasil, Dinamarca, Finlândia,
Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia, Reino Unido, bem como

toda a África, América Latina e Sudeste Asiático (onde a programação terá uma semana de duração e não duas). Cada território
apresentará mais de 40 horas de conteúdo, formadas por uma combinação de programação global e local.
ORGINAIS GLOBAIS
O coração de HISTÓRIA DO FUTEBOL é composto por séries Premium, originais e globais, entre elas:
– O s Grandes Momentos da História do Futebol: (5 episódios de 60 minutos). Essa série é um relato histórico dos times e
jogadores nas Copas do Mundo mais recentes, cujo as habilidades e conquistas ultrapassam o esporte e representam algo
maior para os fãs e não-fãs, e que tem impulsionado o crescimento desenfreado desse esporte ao negócio milionário que
conhecemos hoje. Os episódios incluem: 1. Pelé e os garotos do Brasil e da Argentina; 2. Pavarotti, Gazza e los leões de
Camarões; 3 Os Três Mosqueteros; 4. Tragam-me a cabeça de Diego Armando Maradona, e 5. Sete gols que chocaram o
mundo. Cada um desses episódios revela estórias por tras dos momentos mais inacreditáveis e importantes do futebol com os
jogadores, treinadores e fãs que fizeram eles acontecerem. Os episódios 1,2 e3 são produzidos por Goalhanger Films;
enquanto o 4 e o 5 são produzidos por North One Television.
– Os Padrinhos do Futebol: (5 episódios de 60 minutos). São 5 documentários poderosos que falam sobre as mentes e
estratégias dos maiores e mais respeitados Treinadores de clubes, revelando como surgiram – normalmente de carreiras não
muito conhecidas no esporte – para tornarem-se as estrelas globais que conhecemos hoje. São apresentados 5 heróis do
futebol atual de forma intima e honesta com relação às suas conquistas, tanto dentro quanto fora de campo, para isso,
utilizam arquivos e materiais de entrevistas com pessoas próximas a eles. Produzido por Goalhanger Films.
– Os Melhores do Futebol: Cabeça a cabeça (5 episódios de 30 minutos cada). Cada episódio desse programa confronta os
melhores jogadores de hoje com os melhores jogadores do passado, para descobrir de uma vez por todas, quem é o melhor
jogador de todos. Cada geração tem uma opinião sobre quem é o melhor jogador do mundo. Para a geração anterior, são pelé,
Puskas, Eusebio, Di Stefano ou Charlton. Para a geração de hoje, trata-se de Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi ou David Villa vs
Thomas Müller. E para os que estão entre uma geração e outra, a discussão é sobre os talentos de Maradona, Zidane, Gullit ou
Van Basten. Essa série propõe resolver essa discussão interminável com a ajuda de um painel de jogadores experts em Copa do
Mundo, utilizando a ciência estatística e também um pouco de romance sobre estilo e paixão. Produzida por Goalhanger Films.
PROGRAMAÇÃO LOCAL
Não importa onde irá desfrutar a série “A HISTÓRIA DO FUTEBOL”. Em qualquer parte do mundo, existirá uma programação
local especialmente para cada mercado. O conteúdo será focado nos nuances culturais que impulsionam a paixão pelo futebol.
Aqui vai uma primeira visão da programação local presente em cada canal HISTORY:
– REINO UNIDO: No Reino Unido, acontecerão estreias especiais, incluindo ‘Os Melhores Técnicos Ingleses’, que fala sobre as
melhores estratégias e formações dos grandes times ingleses.
– ALEMANHA: A Alemanha, ganhadora da Copa do Mundo 2014, terá uma produção original no History, com uma
personalidade local, que viaja pelo país para descobrir porque os alemães são tão apaixonados pelo esporte.
– ITÁLIA: Para completar a ampla variedade de documentários italizanos, os telespectadores irão desfrutar de alguns especiais
realizados localmente, incluindo a história do técnico mais famoso do história italiana: Vittorio Pozzo. Esse documentário com
uma hora de duração, mostra a vida, vitórias e derrotas de Vittorio Pozzo, o primeiro treinador na história italiana do time
nacional de futebol a ganhar duas Copas do Mundo (1934 e 1938).
– JAPÃO: O Japão sera coprodutor de um especial original sobre a história do futebol no país. Voltado para o amor do Japão
pelo esporte, ‘A História do Futebol Japonês’ mostra também a importância que o esporte ganhou na cultura local durante os
anos e gerações.
– AMÉRICA LATINA: Em toda a América Latina, serão produzidos conteúdos originais para complementar ‘A História do
Futebol’. Entre todos os projetos desenvolvidos, a Argentina irá estrear o filme biográfico “Messi”, que mostra a vida de um
dos melhores jogadores da atualidade, desde sua infância até a sua ascensão e estrelato internacional.
CURTAS DO FUTEBOL
O HISTORY também apresentará especiais originais e de formato curto, que focam especificamente no futebol. Desde a origem
da bola, até a loucura fanática dos torcedores, a perspicácia dos fotógrafos e muito mais. Esses curtas proporcionam uma visão
mais profunda do futebol.
Entre os curtas apresentados estão:
– O fotógrafo – Gerry Cranham e Mark Leech são muito reconhecidos por capturar alguns dos momentos mais marcantes do
futebol. Dos anos 60 em diante, eles retrataram e imortalizaram os momentos mais indescritíveis dos grandes jogos, muitos
desses, nunca vistos antes. Os fotógrafos trazem algumas das imagens esquecidas da Copa do Mundo.

– O Scout – Piet De Visser é considerado um dos maiores caça talentos do futebol no mundo. Ele foi o responsável por
descobrir grandes estrelas do esporte como Jaap Stam, David Luiz, Marc Overnmars, Ruud Van Nistelrooy, Eden Hazard e Kevin
Bruyne. Pela primeira vez, ele revelará seus segredos.
– O Superfã – Manuel Cáceres Artesero, mais conhecido como ‘Manolo El del Bombo’ (Manolo do tambor/bumbo ), é uma
figura nacional espanhola e um grande fã da seleção espanhola que usa todos os dias uma camiseta com o número 12 e dirige
um bar em Valencia para os fanáticos em futebol e que funciona como um museu do futebol espanhol. Chegou a ser notícia
mundial quando seu tambor/bumbo foi roubado no ano passado.
– Árbitro – Jawahir Jewels é conhecida como uma dos árbitros mais importantes da Inglaterra. Aos 23 anos, é a única oficial
mulçumana qualificada pela Associação de Futebol para arbitrar um jogo, onde regularmente aborda os jogadores mais
briguentos do Hackney Marshes, time do Leste de Londres.
– O Prodígio – Marco Antonio, 6 anos, pode ser jovem, mas suas habilidades no futebol já o batizaram como o próximo
Neymar. Seus pais vem suas habilidades com a bola como uma salvação e uma forma de escape de uma das favelas mais
perigosas do Rio de Janeiro. Mas sua carreira promissora está comprometida, devido a graves problemas intestinais que
enfrenta e que precisa de médicos especializados que não estão disponíveis no país.

INVESTIGAÇÃO DISCOVERY
• ABSOLUTA CONVICÇÃO
16 de maio, às 22h20

PARAMOUNT CHANNEL
• THE HANDMAID'S TALE: O CONTO DA AIA
Todos os domingos às 21h / MARATONA 1ª temporada: Domingo, 20 de maio, Horario TBC
Baseado na obra de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale conta a história na distopia de Gileade, uma sociedade totalitária
que foi anteriormente parte dos Estados Unidos. Enfrentando desastres ambientais e uma taxa de natalidade em queda, Gilead
é governada por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como propriedade do estado. Como uma das poucas
mulheres férteis restantes, Offred é uma serva na casa do comandante, uma das castas de mulheres forçadas à servidão sexual
como uma última tentativa desesperada para repovoar um mundo devastado. Nesta sociedade aterrorizante onde uma
palavra errada pode acabar com sua vida, Offred vive entre comandantes, as suas mulheres cruéis e seus servos - onde
qualquer um poderia ser um espião para Gilead - tudo com um único objetivo: sobreviver e encontrar a filha que foi tirada
dela.

SPACE
• OS ÚLTIMOS CAVALEIROS
Domingo, dia 20, às 00h35
• BILLBOARD® MUSIC AWARDS
Domingo, dia 20 de maio, às 21h / Reapresentação: Segunda, 21, na faixa do meio-dia
• DENTRO DO LABIRINTO CINZENTO
Quarta, dia 23, às 01h10
• A VISITA
SEXTA, DIA 25, ÀS 22H30
• UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018
Sábado, dia 26 de maio, às 15h30
• ANNABELLE
Domingo, dia 27 de maio, às 21h / Quarta, dia 30 de maio, às 21h45

TBS
• SESSÃO PIPOCA
– OS HOMENS SÃO DE MARTE... E É PRA LÁ QUE EU VOU!
Dia 19, às 22h30
– KUNG-FUSÃO
Dia 26, às 22h30
• BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2018
Domingo, dia 20 de maio, às 21h – Ao vivo
Uma das mais importantes premiações do mundo da música está pela primeira vez no TBS, ao vivo e em transmissão
simultânea com a TNT, a partir das 21h! Não deixe de acompanhar os grandes nomes da música em apresentações
memoráveis no Billboard Music Awards®, diretamente de Las Vegas, com apresentação de Domingas Person e comentários de
Phelipe Cruz (Papel Pop).
• THE LAST O.G.
Quinta, dia 31 de maio, às 18h20
Em maio, não perca a estreia com episódio duplo da nova série original do TBS, The Last O.G.! Estrelada pelo indicado ao
Emmy® Tracy Morgan e produzida pelo vencedor do Oscar® Jordan Peele, a série acompanha Tray, um ex-presidiário que volta
ao Brooklyn, depois de uma sentença de 15 anos, para encontrar a sua ex-namorada que agora cria seus filhos com um marido
branco.
• SEARCH PARTY 2 - NOVOS EPISÓDIOS
Terças, às 18h30 (com episódios Duplos)
Em maio, as terças, o público poderá continuar a assistir aos episódios inéditos da 2ª temporada de Search Party. Agora, esse
disfuncional grupo de amigos deve lidar com as consequências desastrosas da bem-sucedida busca do paradeiro da antiga
colega de faculdade.

TLC
• BATALHA DOS CUPIDOS
30 de maio, às 20h30

TNT
• BILLBOARD® MUSIC AWARDS
Domingo, dia 20 de maio, às 21h / Reapresentação: Segunda, 21, na faixa do meio-dia
Disponível também na TNT GO em streaming simultâneo e catch up
No domingo, 20 de maio, é dia de torcer pelos seus artistas favoritos no Billboard® Music Awards 2018. A premiação, que já é
considerada com uma das mais importantes do gênero, promete reunir dessa vez os novos talentos da música com artistas já
consagrados. Com transmissão ao vivo e exclusiva pela TNT a partir das 21h a festa irá ocorrer em Las Vegas, diretamente do
MGM Grand Garden Arena.
• RUA AUGUSTA – EPISÓDIOS FINAIS
Quintas, às 23h
Reapresentação: domingos e Quartas, na faixa das 23h30 / Quintas, às 22h30 (antes do episódio de estreia)
Episódio final: quinta, dia 24 de maio / Disponível também na TNT GO em streaming simultâneo

TNT SÉRIES
• RIZZOLI & ISLES
Domingos, a partir das 17h00
• MAJOR CRIMES
Domingos, a partir das 18h30
• THE MENTALIST
Domingos, a partir das 20h00

• LAW&ORDER: C.I.
Segunda a Sexta, a partir das 01h30
• CSI NY
Segunda a Sexta, a partir das 20h15
• CSI
Segunda a Sexta, a partir das 21h00
• CSI MIAMI
De Segunda a Sexta, a partir das 23h15
• TIN STAR
Sábado, dia 19 de maio, das 13h às 21h
(Maratona completa - 10 episódios na sequência)
Protagonizada pelo icônico Tim Roth, a produção acompanha a história de Jim Worth, um ex detetive britânico, agora chefe da
policía local de uma pequena e tranquila cidade de Little Big Bear, na qual se muda com a família em busca de uma vida
melhor. Uma vez estando lá, ele enfrentará uma empresa petrolífera e terá consequências desastrosas para sua família.
Quando uma grande indústria abre e sua cidade é inundada de gente que procura drogas, jogos de azar e prostitutas, Jim tem
que trabalhar muito para proteger a sua família e a sua cidade do crime organizado. E quando a família do Jim sofre uma
tragédia, segredos vem a tona. Descobrimos que Jim é, na verdade, 'Jack' - o nome de seu alter-ego alcoólatra: um policial
disfarçado com um passado de violência e uma longa lista de inimigos, um homem muito mais ameaçador do que Jim.
• COUNTERPART
Sábado, dia 26 de maio, das 12h às 21h
(Maratona completa - 10 episódios na sequência)
O presente é produto das nossas decisões ou existe um ponto de desvio no passado que mudou o curso do que acontece
conosco? Estamos determinados pelos nossos genes ou temos livre arbítrio? Existe um mundo paralelo escondido na superfície
da nossa existência? Descubra as respostas em Counterpart, uma série que mescla o suspense da espionagem e a ficção
científica, protagonizada por JK Simmons (Whiplash). Classificação Indicativa: 14 anos

UNIVERSAL
• LUCIFER – TERCEIRA TEMPORADA
16 de maio, quarta-feira, às 23h
A estreia será na semana seguinte após o final da segunda temporada que vai ao ar no dia 9 de maio.
Protagonizada por Tom Ellis (“Miranda”) e Lauren German (“Chicago Fire”), o terceiro ano da série contará com a chegada de
novos personagens, como o policial Marcus Pierce, interpretado por Tom Welling (“Smallville”).
Nos novos episódios, Lucifer recuperará suas asas e a advogada Charlotte, interpretada por Tricia Helfer (“Battlestar
Galactica”), retomará seu corpo, já que a mãe do anjo caído é enviada para seu “inferno particular”.

WARNER
• RIVERDALE – FINAL DE TEMPORADA
Quarta, dia16 de maio, às 21h40
• MÁQUINA MORTÍFERA – FINAL DE TEMPORADA
Terça, dia 22 de maio, às 22h30
• MARATONA WARNER: SUPERNATURAL 5
Domingo, dia 27 de maio, das 04h20 às 22h
O Ano dos Winchester Supernatural leva os fãs a uma viagem terrível ao mundo do inexplicado. Sam e Dean Winchester
perderam a mãe para uma força sobrenatural misteriosa e demoníaca. Posteriormente, seu pai criou os irmãos para serem
soldados. Ele ensinou sobre o mal paranormal que vive nos cantos sombrios e nas estradas da América... e ele ensinou-lhes
como matá-lo. Com seu pai, Sam e Dean estão agora enfrentando uma guerra demoníaca total. Enquanto eles trabalham para
impedir a onda crescente de atividade demoníaca, eles continuam a viajar pelo país, lutando contra o sobrenatural onde quer
que eles vão - e lutando contra seus próprios demônios internos.
• SUPERNATURAL – FINAL DE TEMPORADA
Terça, dia 29 de maio, às 21h40
• ESPECIAL: UMA TARDE COM SANDRA BULLOCK
Quinta, dia 31 de maio, a partir das 15h30
Venha aproveitar o feriado pré festa junina com a Warner. Na tarde de quinta-feira a Warner preparou uma tarde delícia com
a queridinha da América! Não perca “Miss Simpatia 2”, “Amor a Segunda Vista” e “A Proposta”. Uma desculpa perfeita para
curtir o feriado no sofá na melhor companhia!
• WARNER HITS
Todos os Sábados, às 22h30
Cada noite é única. A hora do puro entretenimento e emoções fortes te aguardam no Warner Hits. Não perca esse mês “O
Homem de Aço”, “Juntos e Misturados”, “Malévola e Velozes 7”.

DESTAQUES DE PROGRAMAÇÃO

JUNHO/2018
ANIMAL PLANET
• DODO HEROES: RESGATE SEM FRONTEIRAS
9 de junho, às 23h10
• UM LAR PARA PETS
12 de junho, às 23h10

COMEDY CENTRAL
• BATALHA DE LIP SYNC - 4ª TEMPORADA
Segundas às 21h40
Continua a batalha de Lip Sync onde celebridades colocam suas habilidades a prova e o público decide quem é o ganhador. Em
cada episódio vários famosos escolhem uma música para usar e tentar conseguir o primeiro lugar. Como apresentador temos o
cantor LL Cool J. e a modelo Chrissy Teigen.
• IDIOTANDO (MOST RIDICULOUS)
Estreia, quarta-feira 6 de junho às 19h
Um narrador brasileiro apresenta os mais assombrosos e divertidos vídeos da internet que se pode imaginar.
• A VINGANÇA DAS MÁQUINAS (BAD ROBOTS) - 1ª e 2ª TEMPORADAS
ESTREIA: segunda, 11 de junho às 24h
Programa de câmera escondida em que a tecnologia atua, para o desconcerto do público desavisado.

DISCOVERY CHANNEL
• DARKNESS: DESAFIO NA ESCURIDÃO
10 de junho, às 23h10
• ESPIÕES DA NATUREZA
11 de junho, às 23h10

DISCOVERY KIDS
• PEQUENOS QUE BRILHAM T1
2 de junho, às 12h25
• ESPECIAL DOKI
9 de junho, às 14h40
• LITTLELEST PET SHOP: WORLS OF OUR OWN
11 de junho, às 16h

• RAINBOW RUBY
18 de junho, às 7h15

DISCOVERY HOME & HEALTH
• COMBO RELEASE
- House Hunters
5 de junho, às 21h25
- Reforma Lucrativa T1
5 de junho, às 22h20
- Fixer Upper
5 de junho, às 23h15
• A BATALHA DOS PIORES COZINHEIROS T10
6 de junho, às 22h30
• AME-A OU DEIXE-A VANCOUVER T4
7 de junho, às 20h30

DISCOVERY TURBO
• VICIADO EM MOTORES: GOBLIN GARAGE
11 de junho, às 20h30
• TURBINADOS T2
12 de junho, às 20h30

ESPN
• ÚLTIMO TREM PARA A RÚSSIA.
De São Petersburgo à Sibéria, a Rússia pode ser atravessada inteira pelos trens da linha Trans-Siberiana. Nessa jornada, será
explorada cada cidade sede de jogos da Copa do Mundo da FIFA.
Novos sabores e histórias em línguas diferentes, sem deixar a paixão crescente de sediar a maior festa do futebol mundial.
- MOSCOU 2
ESPN – 04/junho às 18h30
ESPN BR – 05/junho, às 21h30

EURO CHANNEL
• A DINASTIA DE SHANGHAI (ESLOVÊNIA)
Estreia dia 01 de junho, à 01h
Lutvija Belmondo Mirga (Visar Vishka) narra uma história de quatro gerações de uma família cigana. Depois de encontrar
sucesso na comercialização de bens, ele mergulha no crime ao contrabandear armas durante a queda da Iugoslávia. No final,
ele terá que decidir entre a sua família e o seu dinheiro.
• MORTES EM BATZ (FRANÇA)

Estreia dia 01 de junho, às 03h
Manon (Flore Bonaventura) limpa cenas de crime para pagar seus estudos e é enviado para uma ilha na Bretanha, onde foi
cometido o primeiro assassinato em um século. O crime é investigado por Gregor (Stéphane Freiss), um policial que viveu na
ilha. Ambos, presos na ilha quando uma tempestade surge, não têm ideia do rumo que as coisas vão tomar.
• NATAL MORTAL (FRANÇA)
Estreia dia 01 de junho, às 04h30
Uma família organiza uma inesquecível ceia de Natal para seus amigos mais próximos. Ao longo da noite, um criminoso
malvado disfarçado de Papai Noel os forçará a revelar suas mentiras, ressentimentos e covardias.
• COMO ESTRELAS CADENTES (ITÁLIA, ESPANHA)
Estreia dia 01 de junho, às 23h30
Edoardo (Predrag 'Miki' Manojlovic), um compositor italiano, enfrenta uma crise de meia idade. Ele faz uma pausa em
Valência, onde o destino o coloca no comando do coro da cidade. Lá conhece Julia (Maribel Verdú), uma mulher que mudará
seu destino para sempre.

HBO
• ALÉM DA MORTE
02 de junho, às 22h
Na esperança de fazer algumas descobertas, estudantes de medicina começam a explorar o reino das experiências de quase
morte.Cada um deles passa pela experiência de ter o coração parado e depois revivido. Eles passam a ter visões em flash,
como pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que cometeram. Com Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev no elenco.
• SUCCESSION
Estreia dia 3 de junho, às 23h
A série conta a história dos irmãos Roy, que controlam um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e
entretenimento do mundo, enquanto percebem o afastamento do patriarca Logan Roy (Brian Cox) das empresas. Criada por
Jesse Armstrong, é protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas
Braun, Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Peter Friedman e Rob Yang.
• ANNABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL
09 de junho, às 22h
Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua
casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda
precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.
• LION - UMA JORNADA PARA CASA
16 de junho, às 22h
Indicado a seis Oscars em 2017, acompanha o indiano Saroo, que aos cinco anos de idade, se perdeu do irmão numa estação
de trem de Calcutá. Ele enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana.
Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica. Com Dev
Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman no elenco.
• JACKIE
23 de junho, às 22h
Natalie Portman é Jackie, que traz a biografia de Jacqueline Kennedy, que inesperadamente viúva, lida com o trauma nos
quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. O filme foi
indicado a três Oscars em 2017.

• O ESPAÇO ENTRE NÓS
30 de junho, às 22h
O adolescente Gardner Elliot é o primeiro humano nascido em solo marciano. Mas ele deseja fazer uma viagem à Terra para
conhecer a verdade sobre seu pai biológico, e sobre seu nascimento. Nesta jornada, ele tem o apoio de Tulsa. Com Asa
Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman e Carla Gugino.

INVESIGAÇÃO DISCOVERY

• ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS
- Crimes Grandiosos: Jodi Arias
12 de junho, às 19h
- Crimes Grandiosos: Scott Peterson
12 de junho, às 21h30
- Era Tudo Mentira
12 de junho, às 23h10
• DIABÓLICOS: A FACE OCULTA DO AMOR
18 de junho, às 22h20
• JAMES PATTERSON: O MESTRE DO SUSPENSE
30 de junho, às 22h20

MTV
• GEORDIE SHORE - 17ª TEMPORADA (REALITY) 16 ANOS
Estreia: quinta, 07 de junho / Quintas às 21h
Geordie Shore acompanha o dia a dia de oito jovens que passam o verão morando juntos no litoral de Newcastle, Inglaterra. É
uma das versões de mais sucesso da franquia "Shores" da MTV. Se você quer ver como são as festas em outros lugares e tem
interesse em tentar entender a mente complicada dos jovens (para te poupar do drama), você não pode perder este
programa.
• MTV Movie & TV Awards
18 de junho, às 21h
A cerimônia anual da MTV que premia os melhores atores, filmes e séries de TV, está cheia de novidades, entre elas a
comediante Tiffany Haddish como grande anfitriã da noite e as categorias mais inusitadas, como Melhor Beijo, Melhor Briga,
Melhor Herói, Melhor Squad em Filme e Roubou A Cena. Diferente das outras premiações, esta noite é conhecida por suas
apresentações icônicas e por ser a festa mais animada da TV.

NICKELODEON
• ESQUADRÃO DE CAVALEIROS
Estreia: sábado, 09 de junho / Sábados às 20h
Esquadrão de Cavaleiros, uma nova série de comédia ambientada em uma escola mágica para cavaleiros em treinamento,
onde dois estudantes incompatíveis formam uma improvável aliança para proteger o segredo um do outro e perseguir seus
sonhos. Mas, neste reino fantástico de feras poderosas, feitiços mágicos e alguns amigos / inimigos, isso pode ser mais difícil
do que eles pensam!
• GAME SHAKERS – 3ª TEMPORADA
Toda quinta-feira às 18h15
Babe e Kenzie são duas amigas em Brooklyn que criaram Sky Whale, um aplicativo de vídeo game para o projeto de ciências na
sua escola. Quando o jogo se torna um sucesso, elas formam uma companhia de jogos chamada Game Shakers com a ajuda de
seu amigo Hudson. Os três depois ficam amigos do rapper Duplo G, que se torna o parceiro de negócios e investidor deles.
Triplo G, o filho de Duplo G, torna-se o consultante de vídeo games da companhia.

NICK JR
• RUSTY RIVETS
Estreia: Segunda, 18 de junho / Segunda a quinta às 08h30
Rusty Rivets tem Rusty, um herói de 10 anos, garoto do século 21 que junto com sua melhor amiga, Ruby inventa maneiras de
como se safar das confusões remontando peças e objetos, transformando-os em aparelhos sinistros. Rusty consegue sempre
salvar o dia contando com a sua imaginação e recursos incríveis.

Inspirado na cultura, "Faça Você Mesmo", Rusty Rivets ajuda os pré-escolares a ganharem confiança e alimentando a
criatividade focando na invenção, criação e resolvendo problemas, incentivando as crianças a usarem sua imaginação para
desenhar e inventar novos aparelhos divertidos.
• SUNNY DAY
Estreia: Segunda, 25 de junho / Segunda a sexta às 13h
Sunny é a melhor hairstylist em sua cidade litorânea de Friendly Falls, e a menina de 10 anos também é uma líder natural que
acha que todos os problemas podem ser resolvidos com determinação e um pouco de criatividade. Ela usa essa marca para
superar todos os obstáculos que surgem em sua vida. Ajudando Sunny ao longo do caminho, temos as amigas Blair e Rox, bem
como Doodle, seu cachorrinho de estimação. A comédia musical animada ensina pré-escolares sobre o envolvimento da
comunidade e a autoconfiança.

PARAMOUNT CHANNEL
• PARAMOUNT PREMIUM
Todo sábado às 20h
- 02/06/2018 – O caseiro (filme nacional)
- 09/06/2018 - Escola de Rock (THE SCHOOL OF ROCK, 2003)
- 16/06/2018 - PARANORMAL ACTIVITY: THE MARKED ONES
- 23/06/2018 - DISTRICT 9
• ESPECIAL: FICÇÃO OU FUTURO?
30 de junho e 01 de julho, a partir das 18h
Especial com filmes de ficção científica. Ex: THE LAST DAYS ON MARS, TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES, THE ISLAND,
CELL, HER, THE MIST, etc

TLC
• CHOPPED T14
4 de junho, às 21h20
• A VIDA DE JAZZ T4
7 de junho, às 20h30

