Novas temporadas de Arrow e Flash chegam
em outubro, com exclusividade, na Warner
Wednesday, September 20, 2017
Mais heróis estão prontos para retornar a programação da Warner! A partir do dia 26 de outubro, a
quarta temporada de Flash e a sexta de Arrow fazem sua estreia no canal.
Arrow, às 21h40*, vai mostrar como ﬁcou a equipe de heróis após o ‘embate’ entre Oliver Queen e
Adrian Chase em ‘Fallout’ (nome do primeiro episódio). O destino de cada um da equipe será om foco
da trama.
Em seguida, às 22h30*, Grant Gustin está de volta na pele do herói Barry Allen. A quarta temporada de
Flash faz sua estreia na Warner e promete deixar os fãs sem fôlego com acontecimentos
emocionantes.
Não perca estas superestreias somente na Warner!
Quinta-feira, 26 de outubro
Arrow, às 21h40* – Estreia da 6ª temporada ‘Fallout’
Flash, Às 22h30* - Estreia da 4ª temporada ‘The Flash Reborn’
*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
Sobre a Warner Channel – A Warner se consolidou como um dos canais mais assistidos no Brasil, com
uma grande variedade de séries de sucesso, como Gotham, 2 Broke Girls, Flash, Arrow, Supergirl,
Supernatural e The Big Bang Theory, assim como as maiores produções cinematográﬁcas de Hollywood
dos últimos anos. No Brasil, a Warner é uma marca da Turner do Brasil e alcança mais de 14 milhões
de assinantes de TV Paga. Toda programação de qualidade do canal está disponível nas operadoras
NET (canal 132 e 632), Sky (canal 44 e 244), Claro HDTV (canal 86 e 586), Oi TV HD (canal 44 e 544),
GVT (canal 90) e Vivo TV (canal 71, 371, 545 ou 846).
http://www.warnerchannel.com/
Facebook: warnerchannelbrasil
Twitter: @warnerchannelbr
#SomosWarner
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