
                           

ÚLTIMA PARADA 174                                                                       15347

A história de personagens envolvidos na tragédia do sequestro do ônibus 174 
no Rio de Janeiro. Um relato humano da trajetória de quem não tem nada a 
perder  e  de  quem  busca  desesperadamente  redimir  seus  erros.  O  ponto 
central não é a tragédia, mas o desfecho da vida de pessoas que se cruzam 
em um ambiente marcado pela violência, pobreza e falta perspectivas.

O REFÚGIO                                                                                        15348 

Mousse  e  Louis  são  jovens,  bonitos,  ricos  e  apaixonados.  Mas  as  drogas 
invadiram suas vidas de uma forma tão intensa, que um dia Louis morre de 
overdose. Mousse sobrevive, mas logo descobre que está grávida. Se sentindo 
perdida, corre para uma casa de praia longe de Paris. Muitos meses depois, o 
irmão de Louis se junta a ela no retiro.

PARA ROMA COM AMOR                                                                   15349

O longa é dividido em quatro segmentos. Em um deles, um casal americano 
(Woody Allen e Judy Davis)  viajam para Roma para conhecer a família  do 
noivo  de  sua  filha.  Outra  história  envolve  Leopoldo  (Roberto  Benigni),  um 
homem comum que é confundido com uma estrela de cinema. Um terceiro 
episódio retrata um arquiteto da Califórnia (Alec Baldwin) que visita a Itália 
com um grupo de amigos. Por último, temos dois jovens recém-casados que 
se perdem pelas confusas ruas de Roma.

MULHERES À BEIRA DE UM ATAQUE DE NERVOS                          15350

O longa é dividido em quatro segmentos. Em um deles, um casal americano 
(Woody Allen e Judy Davis) viajam para Roma para conhecer a família do 
noivo de sua filha.  Outra história envolve Leopoldo (Roberto Benigni),  um 
homem comum que é confundido com uma estrela de cinema. Um terceiro 
episódio retrata um arquiteto da Califórnia (Alec Baldwin) que visita a Itália 
com um grupo de amigos. Por último, temos dois jovens recém-casados que 
se perdem pelas confusas ruas de Roma.
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JOHN CARTER ENTRE DOIS MUNDOS [Blu-ray]                             15351 

'John Carter' é uma aventura de ação ambientada no misterioso e exótico 
planeta de Barsoom (Marte). Baseado no romance de ficção de Edgar Rice 
Burroughs,  o  filme conta a história  de John Carter  (Taylor  Kitsch),  que é 
inexplicavelmente  transportado  para  Marte,  onde  se  vê  envolvido  em um 
conflito de proporções épicas entre os habitantes do planeta, incluindo Tars 
Tarkas (Willem Dafoe) e a atraente Princesa Dejah Thoris (Lynn Collins). Em 
um  mundo  à  beira  do  colapso,  Carter  descobre  que  a  sobrevivência  de 
Barsoom e de seu povo está em suas mãos.

ZAMBEZIA [3D]*                                                                              15352

Se você fosse um pássaro, com certeza ia querer morar na Zambézia, cidade 
localizada a beira do lindo VictoriaFalls, um lugar perfeito para todos os tipos 
de  aves.  E  é  lá  que  Kai  quer  chegar,  esse  pequeno  falcão  atrapalhado, 
engraçado e curioso. Quando finalmente chega a sua cidade dos sonhos, Kai 
descobre  a  verdade  sobre  sua família  e  acaba se  metendo em uma baita 
confusão para defender todos os seus amigos. 

*Consulta local - apenas na Sala de Vídeo.

FAMÍLIA DO FUTURO [3D]*                                                            15353

Lewis  é  um  menino  brilhante  responsável  por  invenções  inteligentes  e 
surpreendentes. Seu último e mais ambicioso projeto é o Memory Scanner, 
uma máquina que o ajudará a encontrar sua mãe biológica, para que ele possa 
ter  uma família.  Porém, antes  de encontrá-la,  o  malvado  Cara do  Chapéu 
Coco, junto com seu diabólico parceiro, Doris, roubam a máquina. Mas nosso 
herói  está  longe  de  perder  as  esperanças,  quando  um  jovem misterioso, 
chamado Wilbur Robinson, o transporta em uma máquina do tempo.

*Consulta local – apenas na Sala de Vídeo.

A INVENÇÃO DE HUGO CABRET [3D]*                                            15354

Quando descobre um segredo deixado por seu pai, o esperto e criativo Hugo 
revela um mistério e inicia uma missão que vai transformar todos os que estão 
ao seu redor, até chegar a um lugar adorável que vai se tornar seu lar.

*Consulta local – apenas na Sala de Vídeo.

JOHN CARTER [3D]*                                                                        15285

'John Carter'  é uma aventura de ação ambientada no misterioso e exótico 
planeta de Barsoom (Marte). Baseado no romance de ficção de Edgar Rice 
Burroughs,  o  filme  conta  a  história  de  John  Carter  (Taylor  Kitsch),  que  é 
inexplicavelmente  transportado  para  Marte,  onde  se  vê  envolvido  em  um 
conflito de proporções épicas entre os habitantes do planeta, incluindo Tars 
Tarkas (Willem Dafoe) e a atraente Princesa Dejah Thoris (Lynn Collins). (…)

*Consulta local – apenas na Sala de Vídeo.


