
                           

REINO ESCONDIDO                                                                          15478

Em 'Reino Escondido' a floresta está ameaçada por uma raça de criaturas mal 
intencionadas em destruir a vida das plantas e espalhando decadência, uma 
equipe de mini-Ninjas conhecidos como Homens-Folha lutam para salvar seu 
mundo  ...  e  o  nosso,  ajudados  por  uma  adolescente  que  é  magicamente 
transportada para um reino escondido. 

CABEÇA A PRÊMIO                                                                            15479 

Os Menezes, uma família de pecuaristas do Centro-Oeste, vivem aos poucos a 
dissolução  da  estrutura  que  os  protegeu  durante  anos  de  suas  atividades 
ilegais. Mirão Menezes vive as pressões do narcotráfico, o fechamento de cerco 
pelas autoridades e a disputa com seu irmão Abílio.  Elaine, filha de Mirão, 
envolve-se com o piloto do pai,  engravida e decide fugir com ele. Brito, o 
matador encarregado de encontrar o casal e encerrar o caso, é ele mesmo 
ironicamente vítima de uma história de amor. 

NA ESTRADA                                                                                     15480

Nova York, final dos anos 40: “Na Estrada” conta a história do jovem escritor 
Sal Paradise (Sam Riley), cuja vida é sacudida e inteiramente transformada 
pela  chegada  de  Dean  Moriarty  (Garrett  Hedlund),  um  jovem libertário  e 
contagiante, recém-chegado do Oeste com sua namorada de 16 anos, Marylou 
(Kristen Stewart).  Juntos,  Sal  e Dean cruzam os EUA em busca da última 
fronteira americana e à procura deles mesmos. Na viagem, ultrapassam todos 
os limites conhecidos... Ritmado por sexo, drogas e jazz, o filme é baseado em 
“On the  Road”,  o  romance  cult  de  Jack  Kerouac,  que  lançou  as  bases  da 
geração Beat.  

AS PALAVRAS                                                                                  15481

Casado com uma linda mulher,  Rory Jasen (Bradley Cooper),  trabalha em 
uma editora de livros, e alimenta o sonho em um dia ter o seu próprio livro 
publicado. Com o passar o tempo, o sonho vai dando lugar à frustração e 
Rory chega a conclusão de que nunca conseguirá escrever algo realmente 
bom.  Mas  eis  que,  um  dia,  em  uma  pequena  loja  de  antiguidades,  ele 
encontra uma pasta com maço de folhas amareladas. Ao ler, Rory sente-se 
rapidamente ligado à história e não consegue tirar ela da cabeça. 
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FELIZ QUE MINHA MÃE ESTEJA VIVA                                            15482 

A identidade é um pedaço de nossa roupa desenhada por nossa infância. 
Aqueles que nos trouxeram ao mundo, nossos pais, criam a base de quem 
nós realmente somos. Mas o que acontece quando há a ausência de quem lhe 
criou? Dos 7 aos 20 anos, Thomas procurou por Julie, sua mãe biológica. Sem 
contar  aos  seus  pais  adotivos,  ele  volta  aos  braços  da  mulher  que  o 
abandonou aos 4 anos e inicia uma vida secreta.  

O GRANDE GATSBY                                                                           15483

Esta  obra,  uma  das  mais  representativas  do  romance  norte-americano, 
descreve a vida da alta sociedade, ambientado em Nova York e no litoral de 
Long Island, durante o verão de 1922, através de uma aguda reflexão crítica. 
Além  de  destacar  brilhantemente  uma  sociedade  obcecada  por  riqueza  e 
status, o romance também apresenta os problemas da economia durante a 
Primeira  Guerra  Mundial,  a  proibição  de  bebidas  alcoólicas,  o  aumento  do 
crime  organizado  com  o  contrabando  de  bebidas,  surgimento  de  novos 
milionários e a história de amor entre Jay Gatsby e Daisy. Jay Gatsby e Daisy 
se conhecem cinco anos antes do começo da história. (...)

MEU PRIMEIRO AMOR                                                                      15484

Anna Chlumsky é Vada Sultenfuss, uma garota precoce de 11 anos obcecada 
pela morte. Dan Aykroyd é seu pai viúvo e o dono da funerária local. Jamie 
Lee  Curtis  é  a  sensual  maquiadora  contratada  por  ele.  Macaulay  Culkin  é 
Thomas J., o vizinho que idolatra Vada. As aventuras de verão vão do primeiro 
beijo ao adeus final, e levam Vada a cruzar o difícil portal da adolescência. 

OS CROODS                                                                                       15495

Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de 
uma caverna, vivem Grug (Nicolas Cage), a esposa Ugga (Catherine Keener), 
a vovó (Cloris Leachman), o garoto Thunk (Clark Duke), a pequena e feroz 
Sandy (Randy Thom) e a jovem Eep (Emma Stone). Eles são os Croods, uma 
família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que 
grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente Eep acaba 
conhecendo o também jovem Guy (Ryan Reynolds) e ele vai apresentar um 
incrível mundo novo, para o desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles 
vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era. 


