
Seção AFAC de Cinema 
Aterrizagem de alto risco(1997) 

Pouco depois de decolar, avião comercial colide com pequena aeronave. 
 Os aparelhos de aterrissagem são seriamente avariados. O piloto do  
avião tenta desesperadamente evitar um desastre ainda maior. 
(Link do filme YouTube:.   
 https://youtu.be/_qjeExjTwWk  
 
 

Sully o Herói do Rio Hudson 

Em 2009, o mundo entrou em estado de choque e admiração quando o 
Capitão Chesley "Sully" Sullenberger conseguiu pousar um avião em pane 
 no Rio Hudson. Esse ato quase impossível salvou a vida dos 150  
passageiros e alçou Sully à categoria de herói nacional. No entanto, nem  
mesmo a aclamação pública foi capaz de impedir uma investigação rigorosa  
 sobre sua reputação e carreira.    
Link: https://youtu.be/9n6hcBc4bgE  
 
 

Flyboys 

Antes dos Estados Unidos participarem da Primeira Guerra Mundial,  
alguns jovens americanos foram voluntários no exército francês. 
 Posteriormente, eles se tornaram os primeiros pilotos de combate  
americanos e formaram o esquadrão conhecido como "Lafayette  
Escadrille". O trabalho e o heroísmo desses jovens os transformaram 
 em verdadeiras lendas.                 
Link : https://youtu.be/0ejaNRXaQzg   

 

Ataque Aéreo 
 
Durante uma feira de aviação, duas aeronaves caça desaparecem  
misteriosamente ao se afastarem durante uma exibição no ar. 
 Para recuperá-los, dois experientes aviadores são convocados:  
Antoine (Benoît Magimel) e Sébastien (Clovis Cornillac). O problema 
 é que, durante a abordagem, um os aviões perdidos estranhamente  
parte para o ataque, iniciando uma luta aérea que pode ser fatal.             
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-bSXM7UjudM  
 

O voo 

O motor de um avião dá problema, e o piloto Whisp Whitaker consegue  
salvar a aeronave e seus passageiros, tornando-se um herói. Mas a 
 Administração Federal de Aviação investiga o episódio e encontra  
evidências de abuso de álcool e drogas após um exame de sangue.  
O problema é posto de lado para tentar preservar a imagem do comandante, 
 que está determinado a mudar o rumo de sua vida.    
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yO-TfD5YH5U  
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VOO 93 

 
Esse filme conta a história de um dos quatro aviões que foram  
sequestrados em 11 de setembro; esse vídeo deixa bastante claro  
como os procedimentos de segurança e treinamentos são  
importantes na aviação e o mais importante, estar sempre 
 preparado para o inesperado.   
https://youtu.be/TXT0q-WR7u4  

 

 
Feito na América 

A vida de Barry Seal, um piloto que, na década de 1980, traficava  
drogas e armas para a CIA e o cartel de Medellín ao mesmo tempo.    
https://youtu.be/1ARDw9iAMZo 
 

  

Águia de aço 

Avião da Força Aérea americana é abatido no Oriente Médio e piloto é 
 tomado como refém e condenado à pena de morte por espionagem.  
Seu filho e um piloto aposentado roubam dois jatos e vão resgatá-lo 
antes que seja enforcado. 
https://youtu.be/aBBP0eW07lQ 
               

Água de aço 2 

Charles Sinclair, é chamado para comandar um grupo de pilotos 
 americanos e soviéticos, unidos em uma missão no Oriente Médio. 
 Porém Sinclair, logo descobre que conseguir a total colaboração 
 entre os pilotos soviéticos e americanos é o seu menor problema, 
 pois alguém do Pentágono planeja sabotar a missão.      
Link: https://www.youtube.com/watch?v=At2m0ny-OJE&t=4s  
 
 
Água de aço 3 
 
O capitão Chappy Sinclair se envolve num caso internacional  
quando a irmã de um piloto morto recentemente lhe pede ajuda.  
Eles partem para o Peru atrás do assassino Gustav Kleiss, um 
 ex-nazista e barão das drogas. 
Linçk: https://youtu.be/DvUAmBuYHug 

 
 

Água de aço 4 

 
Após aposentar-se, o piloto Charles Sinclair abre escola de  
vôo com a ajuda do comandante Doug Masters. Mas volta à  
ação quando dois de seus pupilos esbarram em militares corruptos. 
Link: https://youtu.be/VWvYfDIAQHQ  
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Ases indomáveis  
 
A escola naval de pilotos é onde o melhor dos melhores treinam 
 para refinar suas habilidades de voo de elite. Quando o piloto Maverick  
é enviado para a escola, sua atitude irresponsável e comportamento  
arrogante o coloca em desacordo com os outros pilotos, especialmente  
Iceman. Porém Maverick não está apenas competindo para ser o piloto  
superior de caça, ele também está lutando pela atenção de sua bonita  
instrutora de voo, Charlotte Blackwood. 
Link: https://youtu.be/yzqirjRAPFU   

 

Pearl Harbor 

 
Dois pilotos e amigos de longa data se apaixonam pela mesma mulher, 
 mas precisam deixar suas diferenças de lado quando os japoneses  
atacam a base naval de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=obxLKM5zHQM  
 
 
O poder da coragem  
 
Neerja é um retrato da vida da corajosa comissária de bordo Neerja Bhanot,  
que sacrificou sua vida protegendo 359 passageiros do voo 73 da Pan Am,  
em 1986. O voo, que ia de Mumbai, na Índia, para os Estados Unidos, 
 foi sequestrado por quatro integrantes da organização terrorista Abu Nidal,  
que tinham a intenção de lançá-lo contra um prédio em Israel. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7779JrWy04g  
 

Sem Escala 

Durante um voo, o agente Bill recebe mensagens dizendo que um passageiro  
será morto a cada 20 minutos se 150 milhões de dólares não forem depositados 
 em uma conta. Ele começa, então, uma investigação no avião. 
Link: https://youtu.be/RlANivufjAw  
 
 
 
Momento Crítico 
 
Terroristas sequestram um avião rumo à Washington. O agente especial  
do Exército David Grant e a Coronel Austin Travis unem forças para tentar 
 recuperar a aeronave com segurança. Os terroristas alegam que o objetivo  
do sequestro é libertar seu líder capturado pelas forças militares. Mas David 
 e Austin descobrem que o avião está carregando uma bomba cujo destino é 
 a capital americana. 
Link: https://youtu.be/l-rrNt-f1R4  
 
 
Ponto de Colisão 
 
Após uma colisão no ar com uma aeronave de carga, um avião de  
passageiros perde o controle e atravessa a toda velocidade 
 os céus da Alemanha. A queda do avião é inevitável e o ponto de 
 impacto é facilmente calculado: o centro de Berlim. Uma velocidade  
catástrofe então se torna iminente. 
Link: https://youtu.be/pb8IM1x0EGU 
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Voando Alto 

Donna, uma humilde garota do interior, enfim aposta no seu sonho: ser 
 comissária de bordo, apesar de nunca nem ter entrado num avião. 
 Depois de uma breve passagem por uma empresa regional, ela decide 
 se profissionalizar. Na escola, sua aptidão para a carreira incomoda os 
 colegas mas a aproxima da famosa veterana Sally. Será que Donna  
está mesmo pronta pra tantas turbulências? 
Link: https://youtu.be/tMLg-jqH65Y 
 
 
TORA TORA TORA  
 
Este filme realista e bem documentado mostra os eventos que  
culminaram no ataque dos japoneses a Pearl Harbor, que levou 
 os Estados Unidos à segunda guerra mundial. Com efeitos especiais 
 impressionantes, o filme dá a perspectiva de japoneses e americanos  
sobre os acontecimentos e destaca alguns dos grandes e pequenos erros 
 cometidos pelos dois países. 
Linj: https://youtu.be/IoFD-c740Y0  

Turbulência 

Depois de anos, um policial de Los Angeles captura um serial killer que tinha  
uma aparência dócil, mas recentemente assassinara uma bela mulher com  
quem se envolvera. Na véspera de Natal, ele e outro criminoso são colocados 
 em um avião para serem levados até Nova York. Gentil e insinuante, ele tenta  
seduzir uma comissária de bordo. Enquanto isto o outro criminoso se liberta, 
 mas ele o mata como também faz com algumas das pouca pessoas que  
estão neste vôo e, na sua loucura, mata também os dois pilotos. A aeromoça 
 tenta levar o avião tendo apenas como auxílio um piloto de outro avião, 
 que lhe orienta através do rádio. Para complicar ainda mais, ela ainda tem  
de tentar pilotar o avião através de uma tempestade nível 6. 
Link: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-12443/ 
 
 

Turbulência 2 

 
Um passageiro de um avião de carreira sequestrado - que, por acaso,  
é engenheiro aeronáutico - trabalha para desativar uma bomba química 
 depois que os sequestradores eliminam o piloto e ameaçam matar  
todos os passageiros. 
Link: https://youtu.be/tJZUDT3-qBA 
 
 
 

Aeroporto 77 

O magnata Philip Stevens transporta peças de sua coleção de arte  
e passageiros a bordo de seu jumbo rumo a Palm Beach, mas  
sequestradores provocam um acidente e a aeronave vai parar no 
 fundo do mar em pleno Triângulo da Bermudas. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RZRMWhNbqyg  
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Força aérea 1 

Depois de fazer um discurso em Moscou, prometendo nunca negociar com 
 terroristas, o presidente James Marshall embarca no Air Force One com a 
 sua família e conselheiros. Quando um grupo de terroristas liderados por 
 Ivan Korshunov sequestra o voo, os princípios do Presidente são colocados 
 à prova. Fingindo a sua fuga, o ex-soldado Marshall fica escondido na 
 aeronave e corre contra o tempo para salvar sua família e todos a bordo. 
Link:  https://youtu.be/lxbL2uFLGu0  
 
 

Turbulência 3 

Slade Craven é um superstar de rock que promete aos seus fãs um concerto 
 de despedida que o mundo jamais assistiu. Um show de rock dentro de  
um Jumbo 747, durante o vôo de Los Angeles à Toronto. Um espetáculo  
em pleno ar, ao vivo, pela rede ZTV Wed. Mas a viagem alcança proporções 
 mortais. Morte e confusão passam a ocorrer quando o avião é seqüestrado  
por um fã perturbado que não hesita em eliminar quem estiver no seu caminho. 
 Uma viagem extremamente tensa para todos os passageiros e internaltas que 
 assistem a tudo sem nada poderem fazer, enquanto o avião, fora de sua rota,  
caminha em direção ao desastre. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=A0SM3Sc78Gc  

Voo 243 

 
 Voo Aloha Airlines 243 foi uma linha aéreadoméstica estabelecida entre Hilo 
 e Honoluluno Havaí. No dia 28 de abril de 1988, um Boeing 737-297 que servia  
a linha sofreu um grande dano após uma descompressão explosiva em pleno vôo 
, mas foi capaz de pousar seguramente no aeroporto de Kahului, em Maui. A única 
 fatalidade foi a da aeromoça C.B. Lansing, que foi arremessada para fora da  
aeronave. Outros 65 passageiros e tripulantes ficaram feridos. O pouso em  
segurança da aeronave foi considerado sem precedentes.Um detalhe é que o  
aeroporto de Kaluhui tinha poucas ambulâncias. Foram necessárias vans de  
turismo para levar muitos feridos para o hospital. 
Link: https://youtu.be/UAELNDgAzsY 
 
 
Passageiro 57 
 
John Cutter é um ex-policial a caminho de Los Angeles para assumir seu novo  
emprego. O prisioneiro terrorista Charles Rane está no mesmo voo, escoltado pelo  
FBI. Depois que os cúmplices de Rane matam os agentes do FBI para libertá-lo, 
 Cutter percebe que o avião inteiro está em perigo. Com a ajuda da comissária de 
bordo Marti Slayton, Cutter tenta capturar Rane e libertar os passageiros. 
Link: https://youtu.be/Tp5XdzvqWdA 
 

Air American Loucos pelo Perigo  

 
Dois pilotos americanos - um deles com a licença revogada - são contratados  
pela Air America e recebem, indiretamente, uma missão secreta da CIA no Vietnã. 
 Apesar da tensão causada pela guerra, os pilotos se divertem muito. 
Link: https://m.ok.ru/video/193706068677 
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LAPA WRZ 

Dirigido por um ex-piloto comercial, o filme conta os fatos que antecederam  
o acidente com o Boing 757 da LAPA, em Buenos Aires, e expõe as 
 precárias políticas de segurança adotadas pela empresa. O acidente,  
ocorrido em 1999, matou 65 pessoas. 
Link: https://youtu.be/mUpKFPjXkhE 
                                                 
 

Rota de Colisão  

 
Kate Parks passou o último ano promovendo seu livro sobre a cobertura 
 do acidente aéreo que causou a morte de seu marido. Com o trabalho feito 
, ela só quer retornar para casa e reencontrar sua filha Samantha. Mas, 
 quando uma poderosa onda solar atinge o avião, mata o piloto e prejudica t 
odos os aparelhos eletrônicos, Kate tenta conter o caos e o pânico e salvar 
 todos os passageiros do voo. 
Link: https://vimeo.com/284536908 
 

O voo 7500  

O voo 7500 sai do Estados Unidos com destino ao Japão. Por ser um 
 voo longo, cada passageiro tenta se distrair quando um homem morre 
 inesperadamente. Todos começam a perceber algo estranho e sobrenatural  
dentro do avião, e os passageiros sentem que suas vidas estão ameaçadas. 
Link: https://youtu.be/9obepcKgRAI  
 

Asas e corações 

Este documentário acompanhou o Esquadrão de Demostrações aéreas 
 ( Esquadrilha da Fumaça ) em algumas de suas demonstrações e viagens  
no Brasil e exterior. O resultado foi um documentário que traz informações 
 sobre as apresentações, bastidores e sobre o cotidiano do Esquadrão. 
Link: https://youtu.be/k0a8O8CDbXc 
 
 
 
Aeroporto 79 
 
Kevin Harrison é um negociante de armas que tenta destruir um  
Concorde para evitar que um dos passageiros, a repórter e  
namorada Maggie Whelan, denuncie suas transações ilegais 
 com os países comunistas durante a Guerra Fria. O avião escapa 
 do primeiro ataque, mas Harrison não desiste e acaba causando 
 um pouso forçado nos Alpes. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=isijYwlxvqQ&t=33s  
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Cavaleiros do AR 
 
Um avião de caça de última geração se afasta misteriosamente  
durante uma exibição de aviões de ponta em uma feira de aviação. 
 Os pilotos Antoine "Walk'n" Marchelli e Sébastien "Fahrenheit" Vallois  
que treinam na região, são designados a localizar o caça e escoltá-lo  
de volta à base militar. Mas ambos são surpreendidos quando o Mirage  
assume a posição de ataque e parte para cima de Fahrenheit.  
A fantástica habilidade de Walk´n faz com que o misterioso Mirage  
seja abatido antes que ele alvejasse seu companheiro. 
Link: https://youtu.be/j4MK8ovDMyE  
 
Menphis Belle  

Em uma base militar americana na Inglaterra, os tripulantes  
do B-17 Memphis Belle se preparam para a última missão  
em território alemão. O capitão Dennis Dearborn sabe que  
a missão é perigosa, mas está sendo pressionado pelo relações 
 públicas do Exército para conseguir uma vitória decisiva para os aliados. 
Link: https://youtu.be/W7e_vAvW0ac  
 
Intruder A6- Um voo para o Inferno 

Um esquadrão especial, liderado pelo experiente comandante  
Frank Camparelli, é designado para atingir um depósito de mísseis  
em Hanói com o avião A-6 Intruder, um bombardeiro de baixa altitude,  
com armamento não-defensível. 
Link: https://youtu.be/4aWLk36djRE  
 
Into the Sun Desafiando os limites 
 
Preparando-se para um futuro papel, um ator treina com um piloto  
da Força Aérea, sem saber que um confronto que os levará a uma  
zona de combate real. 
Link: https://youtu.be/HNQkEkvj_TA  
 
 
The Admiral 
 
Apesar de prever que o conflito será desastroso, o Almirante Isoroku  
Yamamoto lidera o ataque a Pearl Harbor e envolve os Estados  
Unidos na Segunda Guerra Mundial. 
Link: https://youtu.be/jm3QeSANPo4 
 
 
 
Thunderbolt – O Avião P-47 
 
Neste documentário, um esquadrão do P–47 Thunderbolt aparece 
 em preparação, ação e em bombardeios cuja meta era pôr fim às  
linhas de abastecimento nazistas e ajudar as tropas Aliadas. 
Link: https://youtu.be/Da_gbVd6nzM  
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À Deriva 
 
Durante a Segunda Guerra, três pilotos da marinha americana 
 caem no oceano Pacífico, onde têm que lutar contra o tempo,   
a fome e o deseKkkkkkkkkkkkkKkkkkkkkks pilotos e aeromoças 
 que trabalhavam para a companhia aérea Pan Am nos anos 1960. 
Link: https://youtu.be/FsiVpm3TI5A 
 
 
The Red Baron 
 
Este drama baseado em fatos reais retrata a vida de Manfred  
von Richthofen, o “Barão Vermelho”, desde seu interesse inicial  
pela aviação até suas explorações militares. 
Link: https://youtu.be/8WiB14UlF2c 
 
 
 
Pan Am 
 
Esta série retrata a vida de aventuras e segredos dos destemidos 
 pilotos e aeromoças que trabalhavam para a companhia aérea  
Pan Am nos anos 1960. 
Link: https://vimeo.com/67983121 
 
 
 
O voo da Fênix 
 
Frank Towns (Dennis Quaid) é um piloto de aviões de carga que,  
juntamente com seu co-piloto A.J. (Tyrese), é enviado para a Mongólia.  
A dupla tem a missão de retirar do local uma equipe de exploração  
petrolífera, já que o projeto fora interrompido. Pouco após a decolagem 
 do vôo de volta, quando sobrevoam o deserto de Góbi, o avião  
enfrenta uma forte tempestade de areia, que arranca suas antenas  
e destrói o motor esquerdo. O avião sofre uma pane geral e Frank  
é obrigado a realizar uma aterrissagem forçada em pleno deserto.  
Com o avião avariado e sem chances de conserto, os 11 tripulantes 
 se vêem presos no deserto e, para piorar, com pouca água e comida.  
Até que um dos sobreviventes, Elliott (Giovanni Ribisi), propõe uma  
idéia louca: construir um novo avião com os destroços do primeiro.  
A proposta é rechaçada por todos de imediato mas, com a situação  
se tornando cada vez mais crítica, eles decidem arriscar e levar o plano adiante. 
Link: https://youtu.be/bANHr1Qc-7k  
 
Céu em Chamas 
 
Uma aeronave soviética despenca em território ocupado pelo 
 nazistas. O piloto Grivtsov e a sua amada operadora de rádio, 
 Katya, sobrevivem. A situação complica-se cada vez mais  
devido a um ato de sabotagem praticado antes da decolagem 
 da aeronave. 
Link: https://youtu.be/JoxUbbMQm6Q  
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AIR Strike 
 
Bruce Willis encabeça este épico emocionante sobre a coragem  
dos cidadãos da China durante a Segunda Guerra Mundial.  
Enquanto um coronel do Exército dos EUA (Willis) treina aviadores 
 chineses para combater combatentes japoneses, um piloto  
impetuoso implora para pilotar um poderoso bombardeiro que  
poderia deter os ataques. Enquanto isso, uma equipe de espiões  
e refugiados deve levar um dispositivo decodificador de mudança 
 de jogo através do campo devastado pela guerra. Também estrelado 
 por Adrien Brody e Rumer Willis, Air Strike retrata este conflito histórico 
 em uma nova luz emocionante. 
Link:  https://youtu.be/BgIJfoo0n9Q  
 
Esses Homens Maravilhosos e suas Maquinas Voadoras 
 
Em 1910, O magnata Lord Rawnsley (Robert Morley) dono de um 
 jornal britânico decide promover uma corrida entre aviões de  
Londres até Paris, oferecendo um prêmio para o ganhador. A  
ideia partiu do marido de sua filha Patricia (Sarah Miles), o 
 jovem oficial militar Richard Mays (James Fox) 
Link: https://vimeo.com/channels/569125/28219335  
 
Céu em Chamas 
 
Butch e Tom são dois pilotos que recebem uma falsa ordem de  
explodir um campo abandonado aonde encontram-se vários  
peritos americanos. Eles então, após o erro, são dispensados 
 de suas funções. Sete anos depois, Tom torna-se um rico e 
famoso administrador de uma equipe de pilotos. Já Butch tornou-se 
 um mecânico de um pequeno aeroporto e nunca parou de investigar 
 o falso ataque. Até que a inteligência da Marinha americana 
 oferecere a Butch a oportunidade de limpar seu nome caso ele  
junte-se a um grupo de pilotos aposentados na destruição do  
“Rainmaker”, uma poderosa arma química. 
Link: https://youtu.be/DGlKU-EITyM  
 

O último vôo 

O piloto Dan (Richard Tyson) é contratado para resgatar a mulher que                      
ama que está sumida, a Dra. Ann Williams (Bobbie Phillips), uma                         
médica missionária. Relatórios revelam à família de Ann que o cartel                           
do maldoso General Salazar (René Moreno, Band of Brothers) tem                 
aterrorizado a vila onde ela trabalha, na Colômbia, à procura de                            
homens para escravizá-los. Está na hora de descobrir o que está                      
acontecendo e retira-la de lá.  
Mesmo com o perigo eminente, Ann se recusa a deixar o povo, com                             
o qual já mantem estreitos vínculos. Com capacidade para somente                           
10 pessoas no avião e o General Salazar atrás de seu pescoço,                                
Dan parece ter encontrado o fim de sua viagem. Aperte o cinto e decole,                    
cheio de adrenalina para O Último Voo. 
Link: https://youtu.be/nsnXtWnLvUY  
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DEIXADOS PARA TRÁS 

 

Baseado no beste seller "Deixados para Trás", o suspense mostra o                                            
desaparecimento de inúmeras pessoas pelo mundo. Intrigados com o fato,                                               
um jornalista e um piloto partem em busca de repostas que culminamno                                        
misterioso livro do Apocalipse da Bíblia. 
Link: https://youtu.be/_zeuLF78_GA  
 

Ameaça sem Controle 
 
O que começa como uma exótica viagem de férias torna-se uma 
 experiência mortal. Depois de alguns dias de aventura numa  
floresta tropical, a Dra. Carrie Ross e sua filha adolescente estão  
voltando para casa quando, inesperadamente, um passageiro cai  
no corredor do avião e é atacado por milhares de formigas expelidas  
por seu próprio corpo. O pânico se instala na aeronave e as  
formigas se escondem entre a fuselagem. Um entomologista  
que está a bordo afirma que elas são ‘tucandeiras negras’ e  
seu veneno é o mais doloroso e tóxico entre todos os insetos. 
 Para piorar, são formigas geneticamente modificadas, mais 
 rápidas, fortes e mortais do que quaisquer outras! Para que  
as destruidoras formigas não cheguem aos Estados Unidos,  
o pouso do avião é proibido. Com o combustível acabando e 
 o sistema de navegação destruído pelos insetos, resta aos próprios passageiros, 
comandados por Carrie e por Ethan Hart, um agente federal que viajava disfarçado, 
eliminar a ameaça antes que elas façam mais vítimas ou que a queda do avião mate a 
todos. 
Link: https://youtu.be/Vg9dYjXbZfQ  
 
 
Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate  
 
(Planes: Fire & Rescue) é uma nova comédia de aventura na 
 qual Dusty se une a uma dinâmica equipe de elite de combate 
 a incêndios e aprende o que é preciso para ser um verdadeiro 
 herói. 
Link: https://youtu.be/noNjo0i5fhQ  

 
 Fenda no Tempo 
 
 Neste Filme narra acerca de 10 passageiros que estavam  
viajando de Los Angeles até Boston e descobrem que todos  
os outros passageiros, assim como a tripulação, 
 desapareceram. Quando o Comandante Engle (interpretado 
 pelo excelente David Morse) – que estava neste 
 como passageiro – consegue aterrissar o avião no aeroporto 
 de Bangor (estado de Maine, EUA), completamente vazio,  
o autor de livros de mistérios Bob Jenkins descobre, por dedução,  
que eles voltaram ao passado no tempo de 15 minutos através de  
uma aurora boreal que estava no deserto de Mojave.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S40PMy5gf-A  
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Os Sobreviventes 
 
Quando a jovem Kate Mitra encontra um planeta habitável para 
 o resto da humanidade, ela e sua tripulação saem em um teste, 
 mas uma chuva de meteoros atinge a nave e eles são obrigados  
a pousar em um lugar desconhecido. Kate, o capitão Hunter, e os  
outros tripulantes são emboscados por guerreir... 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=s0rNh7GSKFc  
 

Milagre nos Andes 
 
Em 1972, o avião que transportava uma equipa de râguebi do  
Uruguai, os seus familiares e amigos, para um jogo no Chile,  
despenhou-se nos Andes. Vinte e nove pessoas, das quarenta 
 e cinco que iam no avião, sobreviveram à queda, mas, no final, 
 apenas dezasseis sobreviveram.  
Mais de trinta anos depois, Nando Parrado, um dos sobreviventes, 
 revela como lutou pela vida durante setenta e dois longos dias. 
 Preso num glaciar árido a 3650 metros de altitude, sem provisões  
ou meios para pedir ajuda, lutando para suportar temperaturas gélidas, 
 avalanches mortíferas, e, por fim, a notícia devastadora de que as buscas tinham 
terminado, Nando decide, então, que ou voltava para casa ou morreria a tentá-lo.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=--F4ynnbgg4  
 
As Aventuras do Avião Vermelho 
 
--A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8  
anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, 
 sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. 
 Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com 
 presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua 
 infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa 
 de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem 
 do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho 
 e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com 
sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, 
e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, 
ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l4UaoSgbZ5E 
 
Entre Inimigos  
 
Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas aéreas britânicas e alemãs  
duelam nos céus da Noruega. Vítimas de um acidente, pilotos de ambas  
as nações caem em um local isolado na neve. A convivência obrigatória  
entre os inimigos acaba provando aos dois lados que eles precisarão  
trabalhar juntos se quiserem escapar vivos.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tG3DGj6OC14  
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Esquadrão Red Tails  
 
É um filme de guerra estadunidense de 2012 estrelado por  
Terrence Howard e Cuba Gooding, Jr., sobre o Tuskegee Airmen,  
um grupo de recrutas afro-americanos da  
Força Aérea do Exército dos Estados Unidos  
(USAAF) durante a Segunda Guerra Mundial.  
Os personagens do filme são fictícios, embora baseado em indivíduos 
 Reais. 
Link: https://youtu.be/BpA6TC0T_Lw  
 
Aviões Disney Dublado - O Jogo do filme completo 
 
 É um filme de animação estadunidense produzido pela DisneyToon Studios, 
 distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures e lançado em 2013.  
O filme é um derivado da franquia Carros. Embora a Pixar não tenha participado  
diretamente da produção do filme, John Lasseter, criador e diretor de  
Carros e Carros 2, e executivo chefe de criação de ambas Pixar e 
 DisneyToon Studios, foi o produtor executivo de Aviões. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=R6StK7baWaQ  
 
Voo GOL 1724 
 
Neste documentário você poderá acompanhar uma chave de 
 voo iniciando em Maringá no Parana e se encerrando no aeroporto 
 Santos Dumant no Rio de Janeiro, com varias escalas. A bordo do 
 Boeing 737-700 de matricula PR-GOG cumprindo o voo GOL1724,  
comandado pelo comandante Telmo e F/O Avila.  
Link: https://vimeo.com/292327084  
 
 
 
Dunkirk 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha avança rumo  
à França e cerca as tropas aliadas nas praias de Dunkirk.  
Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas e  
francesas, as tropas são lentamente evacuadas da praia. 
Link: https://youtu.be/AFiiQ_aCQzs 
 
 
 
 
Con Air . Rota de Fuga 

Um prisioneiro recém-libertado se vê no meio de um seqüestro 
 de um avião com perigosos bandidos, e tenta conter a rebelião  
com a ajuda de um agente do governo. 
Link : https://youtu.be/WXgcE6_xfR0  
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Os mistérios da Área 51 

Na Área 51, Barnes ajudou a desenvolver o A-12 OXCART, 
 um avião espião supersecreto. Eram realizados testes com a  
nave a 90 mil pés de altura, o que impedia quem morava 
 perto da região de avistar a nave. Mas eles podiam ver suas  
luzes – o que, acredita o engenheiro, teria dado origem aos 
 rumores sobre OVNIS. 
link: https://youtu.be/SnhWHQsnPT8  
 
Senta a Pua  

Senta a Pua! é o símbolo e grito de guerra do 1º Grupo de 
 Aviação de Caça (1º GAvCa) da Força Aérea Brasileira que  
atuou na Segunda Guerra Mundial.Em combate, a expressão 
 era utilizada para confirmar uma ordem de ataque, dada a 
 distinção das palavras: Um piloto reporta ao líder "avistei um alvo 
" - ao que a resposta esperada seria: "senta a púa!". 
Link: https://youtu.be/9v2PN4CeCM0 
 
 
Amor e Turbulência 

Antoine (Nicolas Bedos) é um advogado que mora em Nova York. 
 No caminho de volta para a sua casa vindo da França, onde foi 
 realizar uma entrevista de emprego, Antoine senta-se bem ao 
 lado de Julie (Ludivine Sagnier), sua ex-namorada. Com um  
voo de sete horas duração, os dois acabam falando um com o 
 outro. 
Link: https://youtu.be/jqtHthFfTNg 
 
 
O Dirigível Hindenburg 

O dirigível da Alemanha nazista está ameaçado de sabotagem, 
 de modo que o coronel Franz Ritter (George C. Scott) é acusado 
 de sua segurança. Enquanto o enorme zepelim decola para uma  
viagem aos Estados Unidos, Ritter investiga os passageiros,  
procurando por um possível bombardeiro. Poderia ser a condessa  
anti-nazista Ursula von Reugen (Anne Bancroft), o jogador suspeito  
Emilio Pajetta (Burgess Meredith), o publicitário safado Edward 
Douglas (Gig Young) ou até mesmo o piloto, o capitão Pruss ? 
Link: https://youtu.be/uhu637_nHpU 
 
 
Homens da Pátria 

 

Por meio de um projetor 16 milímetros e latas de filme que herdou 
 de seu pai, jovem descobre a aventura de seu avô, que lutou na 
 Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou 25.000 soldados  
para lutar com os EUA, contra o avanço nazista na Europa. 
Link: https://youtu.be/lYd_A2DmBO4 
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Rocketeer 

O jovem piloto Cliff Secord encontra um revolucionário jato propulsor 
 que havia sido roubado por bandidos. Cliff, que vivia de fazer 
 pulverizações em fazendas e shows aéreos, torna-se Rocketeer, 
 um homem-foguete mascarado cuja identidade todos querem saber.  
Mas quando os nazistas querem usar o protótipo secreto como arma,  
Cliff parte em uma aventura para salvar a todos como um verdadeiro  
super-herói. 
Link: https://youtu.be/Gi0Et31E7s4  
 
O voo do anjo negro 

Eddie Gordon, um piloto de ponta da Força Aérea Americana,  
acredita ter recebido uma mensagem de Deus para destruir algumas 
 cidades americanas que estariam repletas de pecadores. Por isso, 
 resolve roubar um avião com uma bomba nuclear e ameaça atacar 
 estas cidades. O único que pode tentar resolver o problema é o  
coronel Matt Ryan, que foi o mentor do piloto. 
Link: https://youtu.be/jKyJw4ukli0 
 
Ataque Solar  

A Solar Attack é um filme de 2006 da CineTel Films e da 
 Lions Gate Entertainment, estrelado por Mark Dacascos,  
Joanne Kelly e Louis Gossett Jr. O ataque solar diz respeito 
 a grandes ejeções de massa coronal que causam a queima 
 da atmosfera da Terra, potencialmente sufocando toda a vida na 
Terra.Link: https://youtu.be/enmLlUqHvPE 
 
 
Sob o Mesmo Céu 
 

Um militar é enviado para o Havaí, onde acaba se reaproximando  

de uma antiga paixão. Porém, ao mesmo tempo, ele se interessa  

por uma piloto da Força Aérea. 

Link: https://youtu.be/ShetvTxA1Gw  

 

Naufagro 

Chuck Noland (Tom Hanks) trabalha no correio Federal Express (FedEx), 
 e em uma de suas viagens, sofre um acidente de avião que o deixa 
 preso em uma ilha deserta por 4 anos.Com sua noiva (Helen Hunt)  
e seus amigos imaginando que ele morrera no acidente, Chuck  
precisa lutar para sobreviver, tanto fisicamente quanto emocionalmente 
 a fim de que um dia consiga retornar civilização. 
Link:  https://wp.me/p2FOTy-cFm 
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O Aviador 
 
O bilionário e magnata da aviação Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) é uma  
figura pública bem-sucedida: diretor de filmes de Hollywood de grande orçamento  
como "Hell's Angels", um amante apaixonado de Katharine Hepburn (Cate Blanchett)  
e Ava Gardner (Kate Beckinsale) ), e um pioneiro da aviação que ajuda a construir a TWA  
em uma grande companhia aérea. Mas em particular, Hughes continua atormentado, 
sofrendo de fobias paralisantes e depressão. Quanto mais alto  sobe, mais tem que cair. 
Link: https://youtu.be/BedG9du-dQ8  
 
Amélia 
 
Desde o momento em que ela senta pela primeira vez no assento do piloto, 
a aviadora Amelia Earhart (Hilary Swank) sente-se destinada a alcançar grandes 
feitos. Começando em 1928, ela estabeleceu vários marcos na aviação, incluindo 
vários recordes de velocidade e altitude, e foi a primeira mulher a voar sozinha  
pelo Atlântico. Em 1937, Amelia realiza seu maior desafio: tornar-se a primeira 
mulher a circunavegar o globo de avião. 
Link: https://youtu.be/L7OjKNSFfJY  
 
 
Red Eye 
 
Na esteira do funeral de sua avó, a gerente do hotel Lisa Reisert 
(Rachel McAdams) está esperando para voltar para casa quando conhecer 
o encantador Jackson Rippner (Cillian Murphy) no check-in. Ela acha que é  
sorte eles estarem sentados juntos no avião, mas logo aprendem o contrário. 
Jackson espera assassinar o chefe da Segurança Interna, mas, para isso, 
precisa que Lisa reatribua o número do quarto do funcionário em seu hotel. 
Como seguro, Jackson seqüestrou o pai de Lisa (Brian Cox). 
Link: https://youtu.be/2V_00fRiTqA  
 
 
Stealth 
 
Os pilotos de caça da Marinha Ben Gannon (Josh Lucas), Henry Purcell  
(Jamie Foxx) e Kara Wade (Jessica Biel) são encarregados de treinar  
um avião não tripulado para atingir alvos importantes no exterior. Ben  
não confia na tecnologia de inteligência artificial, especialmente depois  
que o avião é atingido por um raio e religado. No entanto, a Marinha está  
determinada a colocar o avião no ar - mesmo depois de ele sair em  
missão própria. Ben sabe que ele tem que parar a tecnologia antes  
que isso desencadeie uma nova guerra mundial.  
Link: https://youtu.be/a2PW7a9ViDc  
 
Soul Plane 
 
Depois de um voo ridiculamente terrível que leva à morte de seu animal 
de estimação, Nashawn Wade (Kevin Hart) processa a companhia aérea  
e vence um acordo multimilionário. Determinado a criar uma melhor  
experiência de voo, Nashawn começa sua própria companhia aérea,  
que atende a uma clientela afro-americana. Indo para os negócios  
com um avião enganado pilotado pelo simpático Capitão Mack , a  
companhia aérea chega a um obstáculo quando tem de lidar com a  
família de Elvis Hunkee . 
Link: https://youtu.be/uSXsek9q2-c  
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Plano de vôo 
 
O engenheiro de avião Kyle Pratt (Jodie Foster) está indo para casa da Alemanha  
Para Nova York em um Elgin 474 de dois andares para enterrar seu marido. 
Mas trêshoras depois no voo, ela acorda e encontra a filha desaparecida - e  
toda atripulação do voo incluindo o capitão Rich (Sean Bean) e o marechal do  
ar Gene Carson (Peter Sarsgaard), afirma que a criança nunca esteve a bordo.  
Determinada a encontrar sua filha, Kyle procura o espaço limitado do avião,  
enquanto tenta manter sua sanidade. 
Link: https://youtu.be/mEhq7fPBwp0  
 
 
Flight Crew 
 
 

A tripulação de um avião russo recebe um sinal de socorro  

de uma ilha vulcânica e tenta uma missão de resgate,  

com resultados desastrosos. 

Link: https://youtu.be/LzSK4DSyJJc  

 

Airplane 
 
Esta comédia paródia tira fotos dos filmes de desastre que foram lançados  
nos anos 70. Quando os passageiros e a tripulação de um jato são 
incapacitados devido a intoxicação alimentar, um piloto trapaceiro com  
problemas com a bebida deve cooperar com a ex-namorada que virou  
aeromoça para levar o avião a um pouso seguro. 
Link: https://youtu.be/07pPmCfKi3U  
 
 

Capitão Sky e o Mundo de Amanhã 
Quando robôs gigantescos atacam a cidade de Nova York, "Sky Captain"  
(Jude Law) usa sua força aérea particular para combatê-los. Sua ex-namorada,  
a repórter Polly Perkins (Gwyneth Paltrow), vem investigando o recente  
desaparecimento de cientistas proeminentes. Suspeitando de uma ligação  
entre os ataques de robôs globais e homens desaparecidos, Capitão Sky e  
Polly decidem trabalhar juntos. Eles voam para o Himalaia em busca do  
misterioso Dr. Totenkopf (Laurence Olivier), o cérebro por trás dos robôs.  
Link: https://youtu.be/5D-aYfrthJc  
  
Vôo da Fenix 
Em um voo sobre o Deserto de Gobi, na Mongólia, o Capitão Frank Towns  
(Dennis Quaid) e o co-piloto A.J. (Tyrese Gibson) são incapazes de manter  
seu avião de carga no ar quando uma violenta tempestade de areia ataca.  
O pouso forçado em uma parte remota do deserto, os dois pilotos e seus  
passageiros - uma tripulação de trabalhadores do petróleo e um andarilho  
(Giovanni Ribisi) - devem trabalhar juntos para sobreviver reconstruindo a  
aeronave. Logo, suprimentos baixos e um bando de contrabandistas 
 impiedosos aumentam a urgência de sua tarefa. 
Link: https://youtu.be/bANHr1Qc-7k  
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A coisa certa 
Esta adaptação do romance de não ficção de Tom Wolfe narra os primeiros  
15 anos do programa espacial americano. Concentrando-se na vida dos  
astronautas do Mercury, incluindo John Glenn (Ed Harris) e Alan Shepard  
(Scott Glenn), o filme relata os perigos e frustrações experimentados por  
aqueles envolvidos com as primeiras realizações da NASA. Também retrata  
a vida familiar e as crises pessoais que enfrentaram durante uma era de  
grande turbulência política e inovação tecnológica. 
Link: https://youtu.be/ElzIPn1pXWE  
 

Challenger  
Neste filme estrelado por William Hurt você acompanhará a investigação de  
Richard Feynman sobre o desastre do ônibus espacial Challenger, em 1986.  
Ela explodiu 73 segundos após seu lançamento, gerando um dos 
 acontecimentos mais chocantes da história espacial americana. A Comissão 
 Presidencial foi imediatamente convocada para investigar, mas descobrir a 
 verdade se tornou um desafio quase impossível. Tudo por conta da 
complexidade do ônibus espacial e dos diversos interesses envolvidos. . 
Link:  https://youtu.be/HOhZZ6O2vcE   
 
 
Um Presente para toda a vida 
Após perder o marido e o bebê em um acidente de carro,  
Adeline (Alice Taglioni) decide se isolar do resto do mundo.  
Até que, um dia, sua empregada chinesa desaparece, deixando 
 para trás um menino de seis anos, que não fala uma palavra de  
francês. Com a ajuda de sua irmã Delphine (Virginie Efira), ela  
decide embarcar em uma viagem em busca da tal mulher. Só que  
ela não contava que ia se apegar ao pequeno garoto 
Link: https://youtu.be/1G1SMDmTxzw 
 

Into the Sun - Desafiando os Limites 
Um Astro de cinema acompanha um piloto da Força Aérea  
Americana durante vôos de treinamento, para interpretar um 
 aviador numa futura produção. Os dois não se suportam, mas  
quando o avião cai no Golfo Pérsico são capturados e têm de se 
unir para poder fugir da prisão. 
Link: https://youtu.be/HNQkEkvj_TA  
 
The Eternal Zero 
Uma jovem e seu irmão exploram a história de seu avô, que morreu na  
Segunda Guerra Mundial. Eles começam a contatar os homens que  
voaram com ele, perguntando sobre quem ele era.Ele sempre pensaram  
que o marido de sua avó era seu avô, na verdade ele era o segundo 
 marido de sua avó, e o seu avô biológico era um piloto kamikaze que  
morreu durante a guerra. Eles decidem descobrir mais sobre ele, mas ao  
obtiveram relatos conflitantes de seus antigos camaradas de armas sobre   
o tipo de homem que ele era e como ele foi parar em um esquadrão suicida. 
https://youtu.be/rOE3GuFbQWM 
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Entre Inimigos 
Durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial, dois grupos 
 de soldados inimigos se veem perdidos na selva quando seus  
aviões são derrubados. Forçados a procurar refúgio na mesma 
 cabana, eles precisam deixar suas diferenças de lado para  
sobreviver.  
Link: https://youtu.be/tG3DGj6OC14 
 
Hurricane 2018 
História de um grupo de bravos poloneses que lutaram nos céus  
da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, não apenas para manter 
 a Grã-Bretanha livre dos nazistas, mas também para manter viva 
 a própria ideia de seu próprio país. 
Link: https://youtu.be/ektBJvQvwZo 
 
Operação Retorno a Base 
 
 R2B é inspirado no filme coreano “Red Scarf” de 1963, onde  
Tae Hoon (Rain) é um piloto de caça que lidera o 21st 
 Fighter Wing, patrulhando a fronteira entre a Coreia do Norte e 
 Coreia do Sul. 
Link: https://youtu.be/xATFbtjomjo  

Amanhecer violento  

O dia estava tranquilo até um grupo de pára-quedistas aterrissar  
no campo de futebol de um colégio. Era o início de uma invasão  
da Coreia do Norte ao território americano, o que gera pânico nos  
habitantes da cidade. Decididos a defender o local, oito jovens se  
escondem nas montanhas e, adotando o nome de sua equipe de  
futebol, The Wolverine, planejam como revidar à invasão das  
forças militares inimigas. 
Link: https://youtu.be/uCKNll-mpAM  
 

Águia de Fogo 

Um helicóptero militar supersônico, conhecido por Águia de Fogo,  
e sua tripulação participava de várias missões, muitas delas 
envolvendo  espionagem, como o tema relacionado à Guerra Fria. 
Link: https://youtu.be/XgsL7zq7a0o  
 

Trovão Azul 

A série Trovão Azul era baseado num filme de longa metragem de 1983,  
denominado Blue Thunder, estrelado por Roy Scheider como Frank Murphy, 
onde ele interpretava um piloto de helicóptero super moderno e ultra equipado, 
da Polícia de Los Angeles. 
Link: https://youtu.be/kDOnlFWmolY  
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O Apocalipse 

Após um longo tempo, Chloe (Cassi Thomson) decidiu visitar os pais. 
 Ela andava irritava com a mãe, Irene (Lea Thompson), que há cerca  
de um ano insistia na pregação religiosa a todos à sua volta. Ainda no 
 aeroporto ela encontra por acaso com seu pai, Rayford (Nicolas Cage),  
um piloto de avião que iria trabalhar bem no dia do aniversário. Não 
 demora muito para que Chloe perceba que ele arquitetou a viagem para ter 
 um encontro com uma das aeromoças, o que a deixa bastante decepcionada. 
 Também no aeroporto ela conhece Buck (Chad Michael Murray), que se 
 interessa por ela mas embarca no voo que será pilotado por Rayford.  
Durante a viagem, algo repentino acontece em todo o planeta: milhões  
de pessoas simplesmente desaparecem, sem deixar vestígios.  
A situação causa um pânico geral. 
Link: https://youtu.be/3BcLea0bvoY  
 
 
Hamartia - Ventos do Destino 
 
Tenente Martin, membro do grupo de caça da Força Aérea Brasileira, tenta 
 reconstruir a vida depois do suicídio de sua esposa e da depressão que o  
afastou do que lhe dava grande sentido à existência: voar. Ajudado pelos  
colegas de esquadrão e por Cláudia, a médica da unidade militar, o jovem  
oficial aos poucos retorna à rotina de missões aéreas. Para atingir o  
equilíbrio precisará descobrir a fé e realizar uma tarefa difícil, dada por  
uma misteriosa mulher, que o colocará em situações onde arriscará  
não só sua carreira, mas a própria vida. 
Link: https://youtu.be/5j9DHzI3Xvg  
 
Zona Mortal  

Um criminoso consegue fugir de paraquedas enquanto é transportado 
 em um avião da polícia, o que causa a suspensão do marechal Pete 
 Nessip, que o acompanhava. Para vingar-se, Pete decide procurar  
o preso fugitivo por conta própria e acaba se infiltrando no mundo  
dos paraquedistas profissionais, descobrindo o envolvimento da  
gangue em uma complicada trama de venda de informações secretas  
do governo para criminosos. 
Link: https://youtu.be/Tqr7g1YI7Vw  
 
Sem barreiras no céu  

John Ridgefield, um rico magnata do petróleo e proprietário de  
uma fábrica aeronáutica, é o pai de Susan, uma moça que se casa  
com um funcionário de seu pai, Tony Garthwaite, piloto de testes e  
ex-piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial. Quando 
Ridgefiel obriga Garthwaite a realizar um voo teste perigoso, 
as tensões entre pai e filha aumentam de intensidade. 
link: https://youtu.be/AItT8V-gR1Q 
 
Chuck Yeager quebra a Barreira do Som (do THE RIGHT STUFF) 
No chão, ninguém jamais ouvira um estrondo sônico antes. Ele sacudiu  
as fotografias dos pilotos que haviam morrido enfrentando o demônio e  
presumiu-se que Yeager havia explodido e que haveria outro funeral  
para outro piloto de testes esquecido. Levou alguns momentos para  
que todos percebessem que a barreira do som havia finalmente sido  
quebrada e que a era espacial havia chegado para a humanidade. 
Link: https://youtu.be/zgR-KadhgMI  
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Num céu Azul escuro  

Após a Tchecoslováquia ser invadida pelo exército nazista em plena 
 2ª Guerra Mundial, diversos pilotos tchecos decidem voar até a Inglaterra. 
 Lá eles tomam parte da Real Força Aérea Britânica, a RAF, e passam  
a combater o próprio exército nazista. Entretanto, ao retornar ao seu 
 país-natal após o término da guerra, dois amigos são presos  
em um campo de concentração ao serem considerados anti-comunistas. 
Link: https://pt.fulltv.tv/dark-blue-world.html 
 
 
 
Encontro Marcado 
 
Dylan é um controlador de tráfego aéreo e quase causa um acidente  
após um pequeno blecaute que sofreu às 2:22h da tarde. Logo ele  
percebe um padrão de eventos que ocorre todos os dias no mesmo  
horário e que o leva à Sarah, por quem se sente imediatamente conectado. 
Link: https://youtu.be/Ft879ITg6wA  
 
 
Voo Noturno 
 
Um filme estadunidense de suspense de 2005, dirigido por Wes Craven  
e estrelado por Rachel McAdams, como uma gerente de hotel enredada  
em uma trama de assassinato por um terrorista (Cillian Murphy),  
enquanto a bordo de um voo noturno para Miami. A trilha sonora  
foi composta e conduzida por Marco Beltrami. 
Link: https://youtu.be/b5-WYH3rUzE 
 
 
Nimitz de volta ao inferno  1980 
 
Em 1980, os tripulantes do porta-aviões Nimitz viajam no tempo  
e vão parar em uma data importante, 6 de dezembro de 1941,  
véspera do ataque japonês à base de Pearl Harbor. Essa fenda 
no tempo proporciona uma chance para esses militares mudarem  
a história mundial. 
Link: https://ok.ru/video/721103882783  
 
 

The Aeronauts 
 
The Aeronauts é um filme de aventura inspirado em fatos reais dirigido 
 por Tom Harper e escrito por Jack Thorne, baseado numa história  
co-escrita por Thorne e Harper. Produzido por Todd Lieberman, David  
Hoberman e Harper, é estrelado por Felicity Jones, Eddie Redmayne,  
Himesh Patel 
https://youtu.be/Rm4VnwCtQO8 
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Segurança Nacional 
 
Segurança Nacional é um filme produzido e dirigido pelo 
 brasileiro Roberto Carminati com o apoio de diversos setores  
das forças armadas e governo brasileiroO filme mostra sequências  
fictícias ambientadas em um fundo real, como o SIVAM, locais  
conhecidos do Brasil, a ABIN, vários aviões da Força Aérea Brasileira  
e unidades do Exército Brasileiro. 
Link: https://youtu.be/lcwcleg4tWg  
 
Voltando para Casa 
Na Nova Zelândia uma garota de 13 anos, Amy Alden  perde sua mãe  
em um acidente de automóvel. Assim ela vai morar no Canadá com o 
 pai, Thomas (Jeff Daniels), um excêntrico inventor. Lá ela encontra alguns 
 ovos, que tinham caído de uma árvore que fora derrubada. Criando 
 todas as condições propícias, ela consegue chocar os ovos e de repente  
se torna "mãe" de uma ninhada de gansos selvagens. Acontece que estes  
pássaros são aves migratórias, assim ela e o pai tentam ensiná-los o caminho 
 de uma reserva florestal, que fica há alguns dias de viagem. 
Link: https://youtu.be/eOza2q3c_pQ  
 
A Tenente de Cargil 
Em A Tenente de Cargil, inspirado em fatos reais, a Tenente 
Gunjan Saxena (Janhvi Kapoor) marca a história, sendo a  
primeira mulher a pilotar um avião de combate, na Índia, em  
uma zona de combate durante a Guerra de Cargil,  
em 1999. 
Link: https://youtu.be/DjRowWFJkAY  
 
O Apocalipse 
Após um longo tempo, Chloe (Cassi Thomson) decidiu visitar os pais.  
Ela andava irritava com a mãe, Irene (Lea Thompson), que há cerca de  
um ano insistia na pregação religiosa a todos à sua volta. Ainda no  
aeroporto ela encontra por acaso com seu pai, Rayford (Nicolas Cage), 
 um piloto de avião que iria trabalhar bem no dia do aniversário. Não  
demora muito para que Chloe perceba que ele arquitetou a viagem  
para ter um encontro com uma das aeromoças, o que a deixa bastante  
decepcionada. 
Link: https://youtu.be/990GWAptFO4  
 
Twelve O'Clock High 
Segunda Guerra Mundial. Certo de que um comandante da  
Força Aérea está incapacitado para suas responsabilidades, o 
General de Brigada Frank Savage assume o comando do 918º  
grupo de bombardeiros, que opera numa base na Inglaterra, ao 
final de 1942. 
Link: https://youtu.be/6F-3Qtk5ZHg  
 
The Flight Attendant  
The Flight Attendant é uma história de como uma vida inteira pode mudar  
em uma noite. Uma comissária de bordo (Cuoco) acorda no hotel errado,  
na cama errada, com um homem morto - e sem ideia do que aconteceu.  
O thriller de humor negro é baseado no romance homônimo do autor de  
best-sellers do New York Times, Chris Bohjalian.  
Link: https://youtu.be/OP_WC5oOCe8  
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Top Gun 2 
Em Top Gun: Maverick, depois de mais de 30 anos de serviço  
como um dos principais aviadores da Marinha, o piloto à moda 
antiga Maverick (Tom Cruise) enfrenta drones e prova que 
o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo 
das guerras tecnológicas. 
Link: https://youtu.be/g4U4BQW9OEk   
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