
                           

MINHA TERRA, AFRICA                                                                    15393

Uma história  contemporânea ambientada em um país  Africano  sem nome, 
devastado pela rebelião. Em uma província rural, local de nascimento de um 
dos chefes rebeldes, Maria, uma destemida e forte mulher branca, se recusa a 
abandonar suas plantações de café ou de reconhecer o perigo em que isso 
coloca sua família. André - seu ex-marido, e pai do filho adolescente - teme 
pelo orgulho cego e resistente da mulher. Para Maria, partir é se render, um 
sinal de fraqueza, de covardia. Ela não pretende desistir. 

INTOCÁVEIS                                                                                     15394 

'Intocáveis' traz a história de um aristocrata que contrata um jovem para ser o 
seu cuidador após um acidente de parapente, que o deixou tetraplégico. O que 
era para ser um período experimental acaba virando uma grande aventura. 
Amizade, companheirismo e confiança são os elementos que transformam esse 
filme tocante e inesquecível. 

PHINEAS E FERB                                                                               15395

Este filme traz Perry o ornitorrinco, também conhecido como agente P, em sua 
mais eletrizante aventura quando ele derrota seu inimigo, o Dr. Doofenshmirtz. 

EM BUSCA DO VALE ENCANTADO – A GRANDE MIGRAÇÃO           15396

Littlefoot e seus amigos embarcam numa jornada para uma terra distante, 
dominada por dinossauros pescoçudos. Quando Littlefoot encontra seu pai, 
que ele achava que estava morto, ele tem que decidir se quer ficar na terra 
dos pecoçudos e viver com seu pai, ou voltar para casa com seus amigos. 
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8¹/² – Oito e Meio                                                                           15397 

A  maior  das  obras-primas  de  Fellini  conta  a  história  de  Guido  (Marcello 
Mastroianni),  um  cineasta  em  crise  de  inspiração,  que  não  consegue 
encontrar a idéia para seu próximo filme. Durante uma temporada de férias, 
é assombrado por sonhos e recordações de passagens marcantes de sua vida. 

COLHEITA MALDITA                                                                         15398

Jovem casal (Peter Horton e Linda Hamilton) presencia assassinato horrendo 
numa estrada e parte para Gatlin, a cidade mais próxima do local do crime 
para  avisar  as  autoridades.  O  local  parece  abandonado  e  logo  eles  são 
aprisionados por um grupo de crianças comandadas por um menino sinistro 
chamado Isaac  Chroner.  O garoto misteriosamente  convence as  crianças  a 
assassinar  todos  os  adultos  da  cidade  num ritual  maldito.  Na verdade,  os 
sacrifícios são necessários para adubar uma colheita sagrada. Agora só resta o 
casal lutar para fugir do mesmo destino dos outros. 

DRIVE                                                                                                15399

Ryan Gosling interpreta neste  filme um piloto profissional  que trabalha em 
cenas  de  perseguição  de  carros  em  Hollywood.  Além  disso,  ele  usa  sua 
habilidade e precisão no volante como motorista em assaltos. Dentro do seu 
mundo solitário  ele  conhece Irene (Carrey Mulligan),  cujo  marido sairá  da 
prisão em poucos dias. Disposto a ajudar essa família a pagar uma antiga 
dívida, ele se dividirá entre usar todas as suas habilidades para salva-lá ou 
embarcar em uma fulminante paixão. 

ANTES QUE O DIABO SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ MORTO                    15400

Andy  e  Handy  estão  endividados  até  os  pescoços.  Para  resolver  seus 
problemas  financeiros  resolvem  dar  o  golpe  perfeito  -  roubar  a  pequena 
joalheria da família.  Mas o tiro sai pela culatra e os irmãos mergulham de 
cabeça no inferno. A cada cena algo inesperado acontece tornando a situação 
mais complicada. 

O SILÊNCIO DE LORNA                                                                     15401

Com o propósito de se tornar sócia de uma lanchonete com o namorado belga, 
a jovem albanesa Lorna vira cúmplice de um plano diabólico encabeçado pelo 
mafioso Fabio. Fabio orquestra um casamento arranjado entre a moça e um de 
seus capangas, Claudy, pois assim Lorna poderá obter sua cidadania belga. 
Passado algum tempo ela terá de se casar novamente, agora com um mafioso 
russo disposto a pagar muito dinheiro para também conquistar sua cidadania. 
Mas, para que esse segundo casamento seja possível, Fabio tem um plano de 
assassinar Claudy. E Lorna deverá manter-se em silêncio sobre esse crime. 



VÊNUS NEGRA                                                                                15402

Saartjie sai de sua terra natal na África do Sul com seu mestre, Caezar, que 
expõe seu corpo para a audiência dos shows de horrores em Londres. Livre e 
escravizada ao mesmo tempo, a 'Vênus de Hottentot' se torna um ícone dos 
miseráveis, destinada a ser sacrificada na busca de um fio de esperança na 
prosperidade. 

LINCOLN                                                                                           15403

Daniel Day-Lewis dá vida ao 16º presidente dos Estados Unidos, durante o 
final de seu mandato, em uma época sangrenta. Em uma nação dividida pela 
guerra e por fortes ventos de mudança, o presidente Lincoln percorre um 
caminho de difíceis ações, a fim de terminar a guerra, unir o país e abolir a 
escravidão. Com coragem moral e força para obter sucesso, suas escolhas 
nesse período crucial mudam o destino das gerações que ainda estão por vir. 

CHEGA DE SAUDADE                                                                         15404

Conta a história de um grupo de meia-idade, que se reúne semanalmente num 
clube de dança no bairro paulistano da Lapa. Lá, se divertem ao som de uma 
orquestra, da qual faz parte um par de crooners. A sonoplastia é controlada 
por um jovem, que leva sua namorada para conhecer o baile. A garota quebra 
a rotina do lugar, provocando ciúme, quando cortejada por um assíduo 
freqüentador. 


