
                           

O MAR NÃO ESTÁ PRÁ PEIXE                                                           15711

Treinado nas artes dos ancestrais poderes aquáticos, o peixinho Pê agora pode 
facilmente  derrotar  um  tubarão  com  as  próprias  nadadeiras,  mantendo 
afastados  quaisquer  predadores  que  ameacem seus  amigos  e  vizinhos  do 
recife.  Infelizmente,  ser  o  único  herói  da  cidade  também tem seu  preço, 
especialmente quando um grupo de maléficos tubarões famintos (liderado por 
um  sujeito  desagradável  que  Pê  conhece  muito  bem)  declara  que  o  fim 
daquela  região  está  decretado  -  e  se  aproxima  o  mais  rápido  possível. 
Sozinho, talvez Pê não consiga. Então, ele vai ter que treinar um grupo de 
bravos companheiros (além de seu próprio filho) para combater esta ameaça 
cheia de dentes.

THOR 2 : O MUNDO SOMBRIO                                                          15712
  
Mundos se colidem quando um poderoso inimigo antigo ameaça mergulhar o 
cosmos na escuridão eterna. Agora, reunido com Jane Foster (Natalie 
Portman), e forçado a forjar uma aliança com seu traiçoeiro irmão Loki (Tom 
Hiddleston), Thor (Chris Hemsworth) embarca em uma perigosa jornada 
pessoal para salvar a Terra e Asgard da destruiçã 

PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS                                       15713

As mágicas e míticas aventuras do adolescente Percy Jackson - filho do deus 
grego Poseidon -  continuam neste  filme.  Percy  e  seus  amigos semideuses 
embarcam em uma jornada épica para o perigoso Mar de Monstros, conhecido 
pelos  humanos  como  o  Triângulo  das  Bermudas,  onde  eles  lutam  contra 
criaturas aterrorizantes,  um exército  de zumbis,  e  o mal  supremo.  Com o 
tempo se esgotando, Percy tem que encontrar e trazer para casa o lendário 
Velocino de Ouro, que tem o poder de salvar o mundo. 

PORTA DOS FUNDOS VOL. 1                                                           15714

Vídeos - Programa I; Batman; Spolto; Modeo vivo; Superávit; KKK; Depois 
daquele gol; Médico vidente; Sobre a mesa; Setor de RH - Supergêmeos; 
Filme pornô; Encontro; Meu príncipe; Setor de RH - Jesus; Sex shop; Coma; 
Linha da vida; Brainstorm; Ponto de vista; Preparadora de elenco; Término 
de namoro; Ciclo da vida; Nome do bebê; Teste pra saci; Tipo; Van; Troca de 
presentes; Tequila. 
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LOOPER : ASSASSINOS DO FUTURO                                              15715

Kansas City ano de 2044. Viagens no tempo são uma realidade, mas estão 
apenas disponíveis no mercado negro. Seu principal cliente é a máfia, que 
costuma enviar ao passado pessoas para serem eliminadas, já que é bastante 
complicado  se  livrar  dos  corpos  no  futuro.  Os  responsáveis  por  estes 
assassinatos são os loopers, organização a qual Joe (Joseph Gordon-Levitt) 
faz parte. Um dia, ao realizar mais um serviço rotineiro, Joe descobre que 
seu alvo é ele mesmo no futuro (Bruce Willis), trazido em viagem no tempo 
por ter se tornado uma séria ameaça à máfia. 

O LUGAR ONDE TUDO TERMINA                                                     15716

Luke é um motociclista misterioso, que dirige em Globos da Morte. Quando 
descobre que sua ex-namorada, Romina teve um filho seu, ele tenta uma 
reaproximação. Sua intenção é mostrar-se um pai capaz de sustentar o filho, 
e para isso Luke decide participar de uma série de roubos a bancos. Seu 
problema será a presença constante de Avery Cross (Bradley Cooper), um 
policial ambicioso, que planeja conquistar uma promoção através de sua luta 
contra o crime e a corrupção. Enquanto os dois homens se perseguem, as 
feridas do passado de ambos começam a ressurgir. 

TUDO PELO PODER                                                                         15717
 
A história se passa em Des Moines, Iowa, algumas semanas antes do partido 
democrata escolher seu candidato para a concorrer à presidência dos Estados 
Unidos. A trama é centrada no jovem diretor de comunicação Stephen Myers 
(Ryan Gosling) e as trapaças do jogo da política em que ele precisa se meter 
para  conseguir  a  indicação  para  seu  candidato,  o  então  governador  Mike 
Morris (George Clooney).

FLORES RARAS                                                                                15718

O  Brasil  nos  anos  50/60  passa  por  grandes  transformações,  Brasília  é 
construída, a Bossa Nova faz grande sucesso e o Rio de Janeiro se transforma 
rapidamente preparando-se para deixar de ser a capital federal. É quando 
Elisabeth Bishop (Miranda Otto), poeta americana, chega para conhecer o Rio 
de Janeiro e passar alguns dias com Lota de Macedo Soares (Glória Pires) 
mulher  forte  e  empreendedora  da  sociedade  carioca.  Com personalidades 
muito a frente de seus tempos, elas rapidamente estabelecem uma relação 
pessoal gerando muitas conquistas e perdas, que se refletem até os dias de 
hoje. 


