
                           

DIÁRIO DE UM BANANA 2                                                                15458

Tendo se livrado do Toque de Queijo, Greg passa para o sétimo ano com sua 
confiança e amizades intactas, e de olho na garota nova da escola, Holly Hills. 
Mas as coisas saem de controle em casa, principalmente no que diz respeito a 
seu respeito a seu irmão mais velho Rodrick, e Greg está prestes a descobrir 
que há algo mais assustador que o ginásio - sua própria família. 

MONSTER HIGH : SCARIS                                                                 15459 

Quando  Clawdeen  Wolf  tem  a  chance  de  se  tornar  aprendiz  da  lendária 
designer  Madame  Ghostier,  ela  e  suas  melhores  amigas  imediatamente 
arrumam as  malas  para  subir  no  avião  rumo  a  Scaris,  França.  Enquanto 
Clawdeen  compete  contra  duas  valorosas  oponentes,  Skelita  Calaveras  e 
Jinafire Long, suas amigas Frankie Stein e Rochelle Goyle descobrem pistas de 
um segredo arrepiante, profundamente oculto sob as ruas de Scaris. Junte-se 
às monstrinhas de Monster High na mais fantástica aventura de suas vidas, 
em Scaris - a cidade onde os sonhos se tornam realidade. 

JACK : O CAÇADOR DE GIGANTES                                                    15460

'Jack - O Caçador de Gigantes' narra os bravos feitos de Jack (Nicholas Hoult), 
um pobre e jovem fazendeiro que, contra sua vontade, reabre um portal entre 
o  mundo dos  humanos  e  o  mundo de  ferozes  gigantes.  Séculos  atrás,  os 
gigantes foram derrotados em uma violenta batalha contra os humanos; eles 
foram então banidos de volta para seu remoto reino nos céus. Mas quando 
Jack  acidentalmente  cultiva  um pé  de  feijão gigante,  sua  amada princesa, 
Isabelle, é feita prisioneira pelos sanguinários gigantes. Agora, com a ajuda do 
comandante  militar  do  rei  (Ewan  McGregor),  este  herói  improvável  tem a 
chance de se tornar uma lenda.  

TOMBOY                                                                                           15461

Ao mudar-se com sua família para um novo bairro, Laure (Zoe Heran), uma 
menina  de  10  anos  de  idade,  se  impressiona  com  a  amizade  e  a 
camaradagem entre os meninos e decide se apresentar como Michael, um 
garoto, para os novos vizinhos, numa tentativa de se enturmar. A estratégia 
dá certo e 'Michael'  logo faz novas amizades e se aproxima de Lisa, uma 
garota que joga futebol e briga como qualquer garoto da mesma idade. Aos 
poucos, a atitude de Laure começa a ter efeitos em sua vida em família, ao 
mesmo tempo em que começa a experimentar a transição da infância para a 
adolescência e também o amor. 
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ELEFANTE BRANCO                                                                         15462 

O padre Julián (Ricardo Darín) e o padre Nicolás (Jérémie Renier) trabalham 
ajudando os menos favorecidos na favela de Villa Virgen, periferia de Buenos 
Aires.  O local  é um antro  de violência  e  miséria.  A polícia  corrupta e  os 
próprios sacerdotes da Igreja nada fazem para mudar essa realidade e os 
dois clérigos terão de por suas próprias vidas em risco para continuar do lado 
dos mais pobres. 

HEMINGWAY E MARTHA                                                                   15463

Este  filme conta  o  tórrido  caso  de amor  e  tumultuado  casamento  entre  o 
mestre literário Ernest Hemingway (Owen) e a bela e pioneira correspondente 
de guerra Martha Gellhorn (Kidman) - à medida que acompanha as aventuras 
dos dois em meio a Guerra Civil Espanhola e muito além. Como testemunhas 
da história, eles cobriram todos os grandes conflitos da época deles, mas a 
guerra à qual eles não sobreviveriam seria aquela travada entre eles mesmos. 

AMOR                                                                                                15464

'Amor' conta a história de Georges e Anne, um casal de músicos aposentados 
que tem sua rotina transformada quando Anne sofre um derrame e fica com 
um lado do corpo paralisado. O casal de idosos passa por graves obstáculos, 
que colocarão o seu amor em teste. A situação se complica ainda mais quando 
Georges  decide  poupar  a  filha  do  casal  da  dura  realidade  que  é  ver  uma 
pessoa que se ama morrer aos poucos. 

DE PERNAS PRO AR 2                                                                       15465

Em  'De  Pernas  Pro  Ar  2',  Alice  (Ingrid  Guimarães)  aparece  mais  rica  e 
poderosa, resultado do sucesso do Sexy Delícia. Entretanto, manter-se no topo 
causa mais estresse e ansiedade do que chegar até ele. Ela está com cada vez 
menos tempo pro marido, para o filho adolescente e pra si mesma. E agora? 
Será que o casamento vai suportar a pressão? 

7 PSICOPATAS E 1 SHIH TZU                                                           15466

Marty  (Colin  Farrell)  é  um  escritor  pouco  experiente  que  não  encontra 
inspiração para seu novo texto, chamado 'Sete Psicopatas'. Seu melhor amigo 
é Billy (Sam Rockwell), um ator desempregado e ladrão de cachorros que está 
disposto a tudo para ajudá-lo. As ideias inusitadas de Billy colocam Marty na 
mira  de  um gângster  temperamental,  Charlie  (Woody  Harrelson),  que  não 
pensaria duas vezes antes de matar qualquer pessoa que pusesse as mãos em 
seu cachorro.




