
                           

AS AVENTURAS DE PI                                                                       15324

Após um naufrágio cataclísmico, um garoto indiano chamado Pi se vê à deriva 
num barco salva-vidas, tendo como acompanhante um feroz tigre-de-bengala. 
Juntos, eles enfrentam a grandeza majestática e a fúria da natureza em uma 
jornada épica de descobertas. 

O HOBBIT : UMA JORNADA INESPERADA                                        15325 

O primeiro em uma trilogia de filmes baseada na obra O Hobbit, escrita por 
J.R.R.  Tolkien.  'O  Hobbit  -  Uma  Jornada  Inesperada'  acompanha  o 
personagem-título, Bilbo Bolseiro, que - acompanhado pelo Mago Gandalf e 13 
Anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho - adentra uma jornada épica 
para reclamar o perdido Reino Anão de Erebor das garras do temível Dragão 
Smaug.  A  jornada  deles  os  conduzirá  por  terras  selvagens  e  traiçoeiras 
habitadas por Goblins, Orcs e mortais Wargs, bem como por uma misteriosa e 
sinistra figura conhecida apenas como o Necromancer. (...)

PARA SEMPRE                                                                                   15326

Inspirado em uma história verídica, 'Para Sempre' é o conto de um amor que 
se  recusa  ser  esquecido.  Leo  (Channing  Tatum)  fica  arrasado  quando  um 
acidente de carro põe sua esposa em coma profundo, Paige (Rachel McAdams). 
Milagrosamente,  ela  se  recupera,  porém,  os  últimos  cinco  anos  de  sua 
memória desaparecem. De repente, Leo se encontra casado com uma estranha 
que não se lembra de nada a respeito dele. Ingenuamente, Paige volta a sofrer 
influência dos pais controladores (Sam Neill e Jessica Lange) e se reaproxima 
do ex-noivo (Scott Speedman). Desesperado, Leo tenta recriar os momentos 
que definiram o romance deles. 

TED                                                                                                  15327 

Ted é a história de John Bennett (Mark Wahlberg), um homem adulto que tem 
que  conviver  com seu ursinho  de  pelúcia  que  ganhou vida,  graças  a  um 
desejo realizado na infância e que se recusa a sair de perto dele desde então. 
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A ORIGEM DOS GUARDIÕES                                                           15328

'Origem dos guardiões' é uma história mágica e divertida sobre os lendários 
guardiões - Jack Frost, o Coelho da Páscoa, Papai Noel, A Fada do Dente e o 
Sandman - juntos pela primeira vez. Quando o malvado Bicho-Papão ameaça 
dominar o mundo, nossos adorados heróis têm que proteger os sonhos e as 
esperanças das crianças de toda a parte. 

ELLES                                                                                                15329

Jornalista  de  uma  grande  revista  voltada  para  o  público  feminino,  Anne, 
(Juliette Binoche) trabalha em uma matéria sobre a prostituição estundantil. 
Ela  consegue  os  depoimentos  de  duas  estudantes  de  Paris,  Alicja  (Joanna 
Kulig) e Charlotte (Anaïs Demoustier), que abrem suas vidas sem pudor ou 
vergonha. Tais confissões acabam ecoando no dia a dia de Anne e interferindo 
em seus relacionamentos pessoais. 

A GUERRA DOS BOTÕES                                                                   15330

1960, em uma aldeia no sul da França. Um grupo de meninos, com idades 
entre 7 e 14 anos, é liderado por Ledrac (Vincent Bres) numa guerra contra 
crianças da aldeia vizinha. Trata-se de uma batalha tradicional, realizada há 
gerações pelos jovens das duas aldeias. Eles lutam pela honra e lealdade, mas 
utilizam-se  dos  meios  necessários  para  vencer.  O  exército  de  pequenos 
homens tenta de todas as formas não ser percebido por pais e mães, o que é 
complicado quando voltam para casa com as roupas rasgadas e sem botões. 

O QUE EU MAIS DESEJO                                                                  15331

No Japão, na ilha de Kyushu, dois irmãos vivem separados após o divórcio de 
seus pais. O mais velho, de 12 anos mora com sua mãe no sul da ilha e seu 
irmão mais novo, com o pai, no norte da ilha. 


