
                           

O TEMPO E O VENTO                                                                        15675

O filme conta a história da família Terra Cambará e de sua principal opositora, 
a família Amaral, durante 150 anos, começando nas Missões até o final do 
século  XIX.  Sob  o  ponto  de  vista  da  luta  entre  essas  duas  famílias,  são 
retratadas a formação do Rio Grande do Sul, a povoação do território brasileiro 
e a demarcação de suas fronteiras, forjada a ferro e espada pelas lutas entre 
as coroas portuguesa e espanhola.

MANDELA: LUTA PELA LIBERDADE                                                  15676
  
A história real de Nelson Mandela, no período de 20 anos que ficou preso, 
contada através das memórias de um guarda de prisão racista que teve sua 
vida completamente alterada pela convivência com o líder da África do Sul. 
Muito mais que um filme, uma história de luta, coragem, força e amor de uma 
das maiores personalidades de nossos tempos!

CURVAS DA VIDA                                                                             15677

Gus Lobel (Clint Eastwood) tem sido o melhor olheiro no baseball por décadas, 
mas a idade chega para todo mundo. Ele se recusa a deixar seu cargo bem 
quando parece viver os últimos momentos em sua carreira. A direção do time 
do Atlanta Braves está questionando seu julgamento, especialmente quando 
tentam fechar contrato com um jovem promissor talento. (...)

OS INSTRUMENTOS MORTAIS: CIDADE DOS OSSOS                     15678

A jovem Clary Fray (Lily Collins) presenciou um misterioso assassinato, mas o 
corpo da vitima sumiu e ninguém viu os envolvidos no crime. Para piorar a 
situação, a mãe de Clary desapareceu sem deixar vestígios. A jovem precisa 
sair em busca de sua mãe em uma Nova York diferente, repleta de demônios, 
magos, fadas, lobisomens, entre outros grupos igualmente fantásticos. Para 
isso, Clary conta com o amigo Simon (Robert Sheehan) e um caçador de 
demônios, com quem acaba se envolvendo em uma paixão. 
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TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2                                                     15679

Após  a  desastrosa  tempestade  de  comida no  primeiro  filme,  Flint  e  seus 
amigos são obrigados a deixar  a cidade de Boca Grande.  Sem saída,  ele 
aceita o convite de seu ídolo, Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, 
que reúne os melhores inventores do mundo. Porém, quando descobre que 
sua  máquina  ainda  funciona  e  agora  cria  perigosas  comidas  animalescas 
mutantes, Flint decide retornar e tentar salvar o mundo. 

TURBO                                                                                             15680

Theo é um caracol de jardim, que passa o dia com outros caracóis, colhendo 
tomates e torcendo para não ser capturado por aves predadoras. Apesar da 
vida pacata, este jovem animal sonha em se tornar extremamente veloz, 
como  o  seu  ídolo,  o  corredor  campeão  de  Indianápolis  Guy  Gagné.  A 
obsessão pela velocidade faz que com Theo seja ridicularizado pelos colegas. 
Um dia, no entanto, ele cai acidentalmente dentro do motor de um grande 
carro de corrida, e um efeito inesperado acontece em seu corpo, fazendo com 
que ele se torne extremamente veloz. (...)

OS AMANTES PASSAGEIROS                                                          15681
 
Dentro de um avião fora de controle, um grupo de personagens excêntricos 
acredita estar vivendo suas últimas horas de vida. Em meio ao desespero 
geral,  passageiros  e  tripulantes  começam  a  fazer  confissões  inesperadas 
sobre seus pecados e suas últimas vontades. A ausência de defesas diante da 
tragédia iminente provoca em todos, uma catarse generalizada, desenvolvida 
em tons de comédia caótica e moral, com a assinatura sempre marcante de 
Pedro Almodóvar. 

MAMUTE

Serge  Pilardosse  está  querendo  se  aposentar,  e  só  lhe  faltam  10 
comprovantes de trabalho de seus últimos empregos. Ele então parte em 
busca de seu sonho e nessa viagem, com sua amiga de sempre - uma moto 
modelo 'Mamute'. Serge acaba encontrando mais do que procurava - velhos 
amigos, parentes que não via há tempos e fantasmas de antigos amores. 

KILLER JOE : MATADOR DE ALUGUEL                                            15700

O jovem Chris Smith (Emile Hirsch) é um traficante de drogas azarado que 
consegue  deixar  as  coisas  ainda  piores  quando  contrata  um 
surpreendentemente  charmoso  matador  de  aluguel,  Killer  Joe  Cooper 
(Matthew McConaughey), para matar sua própria mãe. Sem dinheiro algum, 
Chris concorda em oferecer sua irmã mais nova, Dottie (Juno Temple), como 
garantia sexual em troca dos serviços de Joe até receber o dinheiro do seguro 
de vida da mãe. Isso, é claro, se ele conseguir botar as mãos no dinheiro.


