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
• ANIMAL CRIBS
12/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
• BUSHCRAFT BUILD
05/junho às 20h40
• 3000LB FAMILY
06/junho às 23h10
• DARKNESS
10/junho às 23h10
• SPY IN THE WILD
11/junho às 23h10

• STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS
29/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
• DO VELHO AO NOVO T100
05/junho, terça, às 21h20
• REFORMA À VENDA T1
05/junho, terça, às 22h15
• EM BUSCA DA CASA PERFEITA
dia 05/junho, terça, às 23h10
• CHOPPED ESTREIA
06/junho, quarta, às 22h30

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.

• TEMPESTADE DE METANFETAMINA
Estreia dia 11 de junho, às 22h
Pela perspectiva de traficantes, consumidores e agentes da lei, a produção original HBO mostra os impactos dramáticos do
negócio de metanfetamina, revelando a tragédia social em uma área rural dos EUA devastada pelo tráfico de drogas e pela
falta de oportunidades.
• 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.
• ARTHUR MILLER: ESCRITOR
25 de junho às 22h.
Com direção de Rebecca Miller, o documentário original HBO apresenta um retrato de Arthur Miller, pai de Rebecca e um dos
comentaristas sociais mais afiados da América. A obra acompanha de perto a vida do escritor enquanto explora tanto suas
virtudes como seus fracassos.
• 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.

HBO PLUS
• SLEIGHT: O TRUQUE PERFEITO
Dia 1º de junho às 22h
Bo (Jacob Latimore) é um jovem mágico de rua que precisa cuidar da irmã pequena depois da morte dos pais. Para dar conta
da situação, o jovem se envolve com atividades ilegais. Quando as coisas saem do controle, ele precisa usar sua mente
brilhante e alguns de seus truques para salvar a irmã.
• O DESPERTAR DO PSICOPATA
Dia 15 de junho às 22h
O casal de jovens Zoe (Leslie Bibb) e Mick (Shane West) descobre um antigo rolo de filme com o registro de ações de um serial
killer. Dispostos a lucrar com os vídeos, eles elaboram um plano e acabam virando o alvo do assassino.

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

MAX
• MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR
Domingo, dia 3 de junho, às 21h
Vencedor do Oscar® de Melhor Filme em 2017. Chiron (Ashton Sanders) é um jovem negro vivenciando as dores e belezas de
uma existência marginal: violência e abandono, uma figura paterna improvável, dúvidas quanto à sexualidade e o amor. Ele
encara o dilema de superar caminhos predeterminados e de se afirmar ante o mundo a partir de suas escolhas e
autodescobrimento.
• O SENTIDO DO FIM
Domingo, dia 10 de junho, às 21h
Tony (Jim Broadbent) é um homem de meia idade que constrói uma nova vida na tentativa de esquecer o passado. Porém,
com a volta de antigos amigos, ele passa a ser rodeado por lembranças, como uma antiga paixão e o diário de alguém que já
morreu.

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
• Mestres da Sabotagem ESTREIA
04/junho, segunda às 21h20
• Hell's Kitchen NOVA TEMPORADA
04/junho, segunda, às 20h30
• A Vida de Jazz NOVA TEMPORADA
07/junho, quinta, às 20h30

