
                           

AS NOVAS AVENTURAS DOS URSINHOS CARINHOSOS                  15277

Os Ursinhos Carinhosos são os mais doces e amigáveis animais que alguém 
poderia esperar encontrar. Vivendo nas nuvens em sua própria cidade (Terra 
do Carinho) estes amáveis ursinhos chegam com um novo visual e descem a 
terra em suas nuvens móveis para ajudar as crianças com os seus problemas. 
Nenhum  problema  é  demasiado  pequeno  para  os  Ursinhos  Carinhosos 
resolverem, e tornarem o mundo, um lugar mais feliz para viver. 

BEN10 ALIEN FORCE                                                                        15278 

Vilgax está de volta em busca de vingança. Durante sua batalha contra Vilgax, 
Ben  inadvertidamente  sobrecarrega  o  Omnitrix  e  transforma  Kevin  em 
Osmosian Kevin. Ben, Kevin e Gwen precisam somar forças com um comando 
Highbreed  para  impedir  a  destruição  da  Terra.  Ghostfreak  é  libertado 
novamente e planeja habitar os corpos de Ben e de Vilgax. E, na 'batalha 
final', Albedo ajuda Vilgax a finalmente obter o Omnitrix e por isso Ben precisa 
enfrentar o vilão desarmado. O Omnitrix deve ser destruído antes que Vilgax 
concretiza seus planos para governar o Universo e Ben descobre o mais novo e 
incrível poder alienígena liberado pelo novo Ultimatrix. 

ABRAHAM LINCOLN : CAÇADOR DE VAMPIROS                              15279

O filme explora a vida secreta de um dos maiores presidentes dos Estados 
Unidos em uma história não contada que definiu uma nação. Os cineastas Tim 
Burton e Timur Bekmambetov buscaram trazer uma voz visceral para o folclore 
do vampiro sedento de sangue, imaginando Lincoln como o maior caçador dos 
mortos-vivos da história. 

ARGO                                                                                               15280 

Quando a revolução iraniana invade a embaixada dos EUA em Teerã, seis 
cidadãos americanos escapam. Agora, somente um homem é capaz de tirá-
los de trás das linhas inimigas. Tony Mendez é um brilhante agente da CIA 
que se especializou em fugas impossíveis, mas seu mais recente plano é tão 
audacioso quanto desesperador. Disfarçados como equipe de produção de um 
filme, Tony e os fugitivos devem se esconder às vistas de todos e o menor 
deslize pode significar morte instantânea. 
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O HOMEM DO RIQUIXÁ                                                                   15281

Matsu é um pobre puxador de riquixá. Um dia ele ajuda um garoto ferido 
chamado Toshio, conquistando a gratidão de seus pais, o capitão Kotaro e sua 
esposa Yoshiko. Com a morte de Kotaro, Matsu se aproxima da viúva e do 
menino, apesar do abismo social que os separa. 

A DELICADEZA DO AMOR                                                                 15282

Nathalie tem uma vida maravilhosa. Ela é jovem, bonita e tem o casamento 
perfeito.  Mas quando seu marido morre num acidente,  seu mundo vira  de 
ponta cabeça. Nos anos seguintes, ela foca em seu trabalho, deixando seus 
sentimentos de lado. Então, de repente, sem mesmo entender o porquê, ela 
beija o homem mais inesperado - seu colega de trabalho, Markus. Esse casal 
incomum embarca numa jornada emocional; uma jornada que suscita todos os 
tipos de questões e hostilidade no trabalho. Maravilhados com o amor récem-
descoberto,  Nathalie  e  Markus  acabam  fugindo  para  dar  uma  chance  ao 
relacionamento dos dois. 

AS NEVES DO KILIMANJARO                                                            15283

Michel (Jean-Pierre Darroussin) e Marie-Claire (Ariane Ascaride) são casados 
há 30 anos e vivem em paz, rodeados pelos familiares e amigos. Presidente do 
sindicato, Michel é obrigado a efetuar cortes na sua equipe e para isso, decide 
sortear os nomes que serão demitidos. Para ser justo, ele inclui o seu próprio 
nome na lista para o sorteio, e acaba sendo escolhido com outro funcionário e 
ambos são demitidos. Após a demissão, Michel dedica seu tempo às tarefas de 
casa levando uma vida mais tranquila, dedicada a esposa, filhos e netos  Até 
que, um dia, o casal é abordado com violência e assaltado. Todo o dinheiro 
que eles vinham juntando para conhecer o monte Kilimanjaro, um sonho dos 
dois, é levado. Quando os autores do crime são descobertos, Michel e Marie-
Claire agem de forma inesperada, devido ao histórico dos ladrões. 

O PORTO                                                                                           15284

Marcel Marx (André Wilms) trabalha como engraxate. Escritor conhecido pela 
boemia, ele mudou drasticamente de vida, exilando-se na cidade portuária de 
Le Havre, onde exerce a nova função e leva uma vida pobre, mas tranquila, ao 
lado da mulher, Arletty (Kati Outinen). Tudo vai bem até que um dia ele se 
depara  com um imigrante  ilegal,  um garoto  africano  (Blondin  Miguel)  que 
tentava chegar a Londres. Parte de um grupo de clandestinos descoberto em 
um container pela polícia de imigração francesa, o garoto consegue fugir. Ao 
mesmo tempo em que tenta escondê-lo, Marcel tem que lidar com a doença 
de Arletty, internada num hospital local. 

CAIRO 678                                                                                        15285

Fayza,  Seba  e  Nelly.  Três  mulheres  egípcias  com  vidas  completamente 
diferentes  se  unem  para  combater  o  machismo  que  impera  no  Egito 
contemporâneo e que está em todos os lugares: nas ruas da cidade do Cairo, 
no trabalho e dentro de suas próprias casas. Determinadas, iniciam uma série 
de ataques contra os homens que ousam molestá-las.




