
                           

AVIÕES                                                                                              15558

Junte-se a Dusty,  um pulverizador  agrícola  com sonhos nas alturas e uma 
única chance de entrar para o mundo dos aviões mais velozes do planeta na 
maior corrida aérea já realizada. Dusty tem um enorme coração, mas dois 
grandes problemas - ele não foi feito exatamente para competir; e ele tem 
medo de altura. Sua coragem é posta à prova em um teste definitivo quando 
este improvável herói almeja voar mais alto do que já imaginou. Com uma 
pequena ajuda de seus amigos, Dusty encontra a coragem para ser mais do 
que ele foi construído para ser e a inspiração para alçar voo. 

PRINCESINHA SOFIA                                                                       15559
  
Conheça  a  nova  dona  da  coroa!  Sua  princesinha  em treinamento  favorita 
retorna para mais músicas, majestade e magia, então se prepare para muita 
diversão com princesinha Sofia! Tornar-se parte da realeza do dia para a noite 
é o sonho de toda menina, e Sofia está ansiosa para provar que ela é capaz de 
ser uma princesa de verdade. Visite um circo encantado, encontre um dragão 
de estimação e flutue pelos céus dos desertos com Sofia e Amber em um 
tapete mágico voador! Mas quando a aventura nas alturas muda de curso, é a 
convidada  especial,  a  Princesa  Jasmine  que  irá  ajudar  com  conselhos 
inspiradores sobre experimentar coisas novas, permanecer forte e confiar em 
si mesma. 

SOMOS TÃO JOVENS                                                                         15560

O jovem Renato Russo não tem tempo a perder - sonha ser um astro do rock. 
Mas ainda é cedo. Ele precisa estudar, dar aulas de inglês, tranquilizar os pais, 
curtir a turma, curar dores de amor e, principalmente, arrumar quem toque na 
sua banda. Do Aborto Elétrico à Legião Urbana, 'Somos Tão Jovens' apresenta 
os primeiros acordes de Renato Russo e da turma do Rock Brasília, criadores 
de sucessos como 'Que País é Este', 'Geração Coca-Cola', 'Eduardo e Mônica' e 
muitas outras músicas que marcam e transformam fãs geração após geração, 
iniciando a trajetória que a tornará a maior banda do Rock Brasil e Renato 
Russo o porta-voz da juventude urbana do país inteiro. 

O CIÚME MORA AO LADO                                                                15561

É verão na Finlândia e os casais se divertem em jantares ao ar livre ou em 
banhos de lago noturnos. Mas a consultora de negócios Tuula e o terapeuta 
familiar Juhani estão em pé de guerra. Por mais que tenham concordado em 
se divorciar de forma civilizada, antes de venderem a casa, os dois fizeram de 
tudo para provocar ciúmes um ao outro. Assim, Tuula convida um charmoso 
piloto de avião para um jantar na casa deles, e Juhani, por sua vez, se vinga 
contratando uma prostituta para se passar por sua amante. 
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O QUE RESTA DO TEMPO                                                                15527 

Em parte autobiográfico, o filme reconstrói quatro episódios que marcaram a 
família  do  diretor  palestino  Elia  Suleiman,  entre  1948  e  o  tempo  atual. 
Inspirado pelos diários de seu pai, enquanto era combatente da resistência, e 
pelas cartas de sua mãe aos familiares expatriados, Suleiman reconstitui o 
cotidiano  dos  intitulados  'árabes-israelenses',  desde  o  momento  em  que 
escolheram permanecer em sua terra natal e passaram a viver como minoria. 

O CÉU DE SUELY                                                                               15529

Céu,  qualquer  lugar  onde  se  possa  ser  feliz.
Dois anos atrás, Hermila partiu para São Paulo. A experiência foi boa, mas a 
cidade  era  cara  demais.
Agora ela está de volta a Iguatu, no sertão cearense, com o filho e à espera do 
marido. A casa da avó, Zezita, e da tia, Maria, é muito e Hermila se dá conta 
de que precisa ir embora dali outra vez, Inspirada nas conversas com a amiga 
Georgina, ela adota o nome de Suely e resolve rifar o próprio corpo com o 
objetivo  de  levantar  dinheiro  e  ir  embora  o  mais  rápido  possível.
Enfrentando perdas doloridas, ela vê a possibilidade de um novo começo. 


