
                           

GUERRA MUNDIAL Z                                                                         15586

O ex-investigador das Nações Unidas, Gerry Lane (Brad Pitt) entra em uma 
corrida contra o tempo para salvar sua família e o mundo de uma pandemia, 
que está subjugando governos e ameaçando destruir toda a humanidade. 

ROMÂNTICOS ANÔNIMOS                                                                15587
  
Jean-René, dono de uma fábrica de chocolate, e Angélique, especialista em 
chocolate,  são dois  românticos.  E também extremamente tímidos.  O amor 
pelo chocolate os aproxima, mas eles terão que vencer a timidez e as mais 
inusitadas situações para viver essa grande paixão. 

SE BEBER, NÃO CASE! PARTE 3                                                       15588

Com  aquele  verdadeiro  imã  para  desastres,  Leslie  Chow  (Ken  Jeong), 
supostamente preso em uma prisão tailandesa, Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed 
Helms)  e  Doug  (Justin  Bartha)  estão  finalmente  vivendo  suas  vidas 
alegremente, sem grandes ocorrências - até que o melhor amigo deles, Alan 
(Zach Galifianakis), sai dos eixos e dá início a conclusão da trilogia envolvendo 
o Bando de Lobos. 

FAROESTE CABOCLO                                                                       15589

O jovem João de Santo Cristo abandona a sua vida pobre no interior da Bahia 
para tentar a sorte em Brasília. Ajudado pelo amigo Pablo, um primo distante, 
peruano  que  vivia  na  Bolívia,  ele  se  torna  aprendiz  de  carpinteiro,  mas 
também se envolve com o tráfico de drogas. Um dia, por acaso, ele conhece 
a bela Maria Lúcia, filha de um senador. Os dois começam a namorar, mas 
João  mergulha  cada  vez  mais  numa escalada  de  crime  e  violência  -  até 
encontrar  seu  maior  inimigo,  o  playboy  e  traficante  Jeremias,  rival  nos 
negócios  e  no  coração  de  Maria  Lúcia.
Uma história  de  amor,  ódio,  vingança  e  violência  livremente  inspirada na 
música 'Faroeste Caboclo', de Renato Russo. 
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OS SMURFS 1 E 2                                                                            15590 

 Após fracassar em sua caça aos Smurfs em Nova York, Gargamel partiu para 
Paris  e  lá  se  tornou  um sucesso,  sendo  considerado  o  maior  mágico  do 
mundo. Entretanto, por trás dos shows lotados que faz na Opera está um 
plano para capturar os pequenos seres azuis. Para tanto o bruxo cria dois 
danadinhos,  Vexy  e  Hackus,  que  o  ajudam  em  seus  planos.  Gargamel 
consegue criar um novo túnel para a aldeia dos Smurfs, para onde Vexy viaja 
e sequestra Smurfette. A ideia é que ela revele o segredo da fórmula mágica 
que fez com que deixasse de ser uma danadinha para se tornar uma smurf, 
algo que apenas ela e o Papai Smurf têm conhecimento. Não demora muito 
para que Papai Smurf organize uma nova expedição rumo ao mundo real, 
com o objetivo de resgatar Smurfette das garras de Gargamel. 


