TARZAN
Sinopse
Magnífica adaptação Disney do clássico de Edgar Rice Burroughs conta a história de um bebê que
nasceu na selva e foi adotado por uma família de gorilas. Seus dois mundos encontram-se com a
chegada dos...

LILO & STITCH
Sinopse Lilo é uma pequena garota havaiana de 5 anos que adora cuidar de animais menos favorecidos e
vive com sua irmã Nani. Lilo tem o costume de coletar lixo reciclável nas praias para, com o dinheiro
recebido, comprar comida para peixes e nadar até o alto-mar para alimentá-los. Até que, num belo dia, ela
encontra um cachorro e decide adotá-lo. Entretanto, este cachorro na verdade é Stitch), um ser alienígena
que é um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Stitch foi preso em um planeta distante pela polícia
interplanetária, mas ao ser encaminhado para um planeta-prisão consegue escapar, caindo acidentalmente
na Terra. Agora, para escapar da polícia que ainda o persegue, Stitch esconde quatro de suas seis pernas e
decide se fazer passar por um cachorro comum, desenvolvendo com o tempo um laço de amizade com Lilo.
STUART LITTE
Sinopse - Stuart é um rato que vivia num orfanato. Até ser adotado pela família little, o que faz com
que sua vida mude completamente e possa viver muitas aventuras. Mesclando cenas com atores com
outras feitas por animação gráfica, Stuart little fez sucesso nas bilheterias americanas e ainda
conquistou uma indicação ao Oscar.

O PRÍNCIPE DO EGITO
Sinopse - A DreamWorks leva aos cinemas a clássica história de Moisés, agora em desenho
animado. Vencedor do Oscar de Melhor Canção Original.

MOGLI O MENINO LOBO
Sinopse - Um dos filmes mais popular da Disney, Mogli é uma celebração à amizade, recheado com lindas
canções, diversão e muita aventura em um mundo colorido cheio de vida. Inspirado na história de Rudyard
Kipling, o 19º clássico animado Disney foi o último desenho animado que recebeu o toque pessoal do
próprio Walt Disney. Esta aventura começa quando Mogli, um garoto criado por lobos e que vive na selva, é
convidado pelo seu amigo Baguera, uma velha e esperta pantera, a buscar segurança no mundo dos
homens. Resistindo à idéia de seu amigo Mogli resolve seguir a filosofia do adorável e descontraído urso
chamado Balú que gosta de curtir a vida e ser feliz, fazendo tudo o que gosta. Juntos dão início a uma
grande jornada em direção à civilização e encontram no meio do caminho, um orangotango maluco, uma
cobra com o poder de hipnotizar e Shere Khan, um tigre ameaçador.

SUPER-HOMEM
Sinopse - O diretor Richard Donner (Máquina mortífera) conta a história do único sobrevivente do
planeta Krypton, que é enviado para a Terra ainda bebê e aqui cresce dotado de incríveis
superpoderes. Com Christopher Reeve, Gene Hackman, Marlon Brando e Terence Stamp. Ganhador
de um Oscar especial, concedido pela Academia.

TIGRÃO - O FILME
Sinopse - O Ursinho Puff e toda sua turma estão de volta nesta nova aventura, que leva o
Tigrão a buscar seus semelhantes em meio a um inverno rigoroso.

A FAMÍLIA DO FUTURO
Sinopse - Um jovem cria uma máquina que o ajudará a encontrar sua mãe biológica, mas ela é
roubada antes mesmo de ser usada. É quando ele recebe a visita de um jovem do futuro, que o

leva em uma viagem no tempo .

ENSINANDO A VIVER
SINOPSE - UM HOMEM QUE ENVIUVOU RECENTEMENTE DECIDE ADOTAR UMA
CRIANÇA QUE ACREDITA SER UM MARCIANO EM MISSÃO DE EXPLORAÇÃO NA TERRA.
COM JON CUSACK, AMANA PEET, JOAN CUSACK, OLIVER PLATT E SOPHIE OKONEDO.

O DESTINO DE UMA VIDA
Sinopse - Uma jovem viciada em drogas joga seu filho no lixo, que é encontrado por uma
assistente social que decide adotá-lo. Com Jessica Lange, Halle Berry, Cuba Gooding Jr., David
Strathairn e Samuel L. Jackson.

UM VERÃO PARA TODA VIDA
Sinopse - Quatro órfãos que são muito amigos são enviados para férias numa casa de praia. Lá
eles conhecem um casal que não pode ter filhos, que se interessa por adotar um deles. Com
Daniel Radcliffe.

O QUE FAZ UMA FAMÍLIA
Sinopse - conta a historia de um casal lésbico vivido por Nielssen (Brooke Shields) e Sandy Catali (Cherry Jones)
que se apaixonam e decidem casar, mesmo sem a cerimônia ser oficialmente legal, e contam com a aprovação
dos pais. Com isso, Nielssen e Sandy decidem ter um bebê e fazem inseminação artificial em Sandy, que dá a luz
a uma linda menina chamada Heather. Porém, pouco depois do nascimento da criança, ela descobre que tem
lúpus.
Durante cinco anos ela luta contra a doença, mas acaba falecendo. Janine e sua filha precisam enfrentar Evelyn
(Anne Meara), avó da menina, pela guarda da criança. A mãe não biológica Janine luta contra a avó que tem laços
sanguíneo pela guarda da criança, que fará de tudo para conseguir sua neta ao seu lado.

UM LUGAR PARA ANNIE
Sinopse - Uma enfermeira decide cuidar de um bebê com AIDS, que foi abandonado pela mãe.
Com Sissy Spacek, Mary-Louise Parker e Joan Plowright.

A.I. - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Sinopse - Num futuro onde as calotas polares derreteram, uma nova forma de inteligência artificial
auxilia a humanidade em sua saga sobre o planeta Terra. É neste contexto que um garoto irá
passar por uma jornada emocional inesquecível. Dirigido por Steven Spielberg (Jurassic Park) e
com Jude Law, William Hurt e Haley Joel Osment no elenco. Recebeu 2 indicações ao Oscar.

SEGREDOS E MENTIRAS
Sinopse - Após a morte de sua mãe adotiva, uma mulher negra decide procurar sua mãe biológica. Ela
descobre que a mãe é branca e hoje tem uma família formada, que nada sabe sobre sua existência. Dirigido
por Mike Leigh (O Segredo de Vera Drake) e com Brenda Blethyn e Timothy Spall no elenco. Recebeu 5
indicações ao Oscar.

MALDITO CORAÇÃO
Sinopse - Após ser retirado de sua família adotiva por sua mãe natural, um garoto é exposto a
situações de violência, drogas e pedofilia. Dirigido e estrelado por Asia Argento e com Peter
Fonda e Winona Ryder no elenco.

KOLYA – UMA LIÇÃO DE AMOR
Sinopse - O ano é 1989 (ano de grandes mudanças para a Tchecoslováquia). É neste ano também que
acontecem profundas mudanças na vida do músico Franta Louka (Zdenek Sverak). Louka é um músico brilhante
de 60 anos que é expulso por problemas políticos da filar mônica de Praga. Agora, só toca em funerais e vive
uma vida pacata e solitária. Para saldar suas dívidas, Louka acer ta um casamento de aparências com uma russa
que precisa da nacionalidade Tcheca para fugir de Moscou. Mas junto com o arranjo, vem Kolia, filho da russa.
Após o casamento, ela foge para a Alemanha e deixa o filho de 5 anos com ele. Estranhos e separados pela
barreira da língua, os dois tentam encontrar um modo de conviver. Aos poucos, encontram maneiras de se
comunicar e se adaptar um ao outro; aprendem novas palavras, se aproximam, trocam sensações. Louka sofre
uma metamor fose com a doçura daquela criança sozinha no mundo e obrigada, de uma hora para outra, a viver
com um completo desconhecido.
O GUARDIÃO DE MEMÓRIAS
Sinopse - Em 1964, Dr. David Henry (Dermot Mulroney) separou sua filha de seu irmão gêmeo para
esconder de sua esposa que a menina tinha Síndrome de Down. Entregando a garotinha aos cuidados de uma
enfermeira (Emily Watson), David corta todo o contato com ela e concentra-se em seu filho e na esposa
(Gretchen Mol). Durante os próximos 25 anos, sua filha especial cresce e transforma -se numa bela moça,
enquanto David assiste à derrocada da família que lhe restou... sabendo que jamais poderá revelar seu
segredo cruel.

LEMBRE-SE DE QUE EU TE AMO
Sinopse - A vida de um adolescente dá uma guinada quando descobre ter sido seqüestrado
ainda bebê e adotado em seguida pelos que ele considerava ser seus verdadeiros pais.

PODEROSA AFRODITE
Sinopse - Oito anos após adotarem um bebê, o pai adotivo resolve por procurar a mãe biológica dele e
acaba descobrindo que ela na verdade é uma prostituta linda, cafona e burra. Dirigido e estrelado por
Woody Allen e com Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, F. Murray Abraham e Olympia Dukakis no
elenco. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

MÃE AOS DEZESSEIS
Sinopse - Após mudar com sua mãe e seu irmão a um novo povoado, Jacey Jeffries deverá ter
cuidado para manter o segredo mais importante de sua vida: seu irmão Charley é na realidade seu
filho.

JUNO
Sinopse - Juno MacGuff (Ellen Page) é uma jovem de 16 anos que acidentalmente engravidou de Paulie
Bleeker (Michael Cera), um grande amigo com quem transou apenas uma vez. Inicialmente ela decide fazer
um aborto, mas ao chegar na clínica muda de idéia. Junto com sua amiga Leah (Olivia Thirlby) ela passa a
procurar em jornais um casal a quem possa entregar o bebê assim que ele nascer, já que não se considera
em condições de criá-lo. É assim que conhece Vanessa (Jennifer Garner) e Mark (Jason Bateman), um
casal com boas condições financeiras que está disposto a bancar todas as despesas médicas de Juno,
além de dar-lhe uma compensação financeira caso ela queira. Juno recusa o dinheiro para si, mas decide
que Vanessa e Mark ficarão com seu filho.

UM LUGAR PARA SER AMADO - A VERDADEIRA HISTÓRIA DE GREGORY KINGSLEY
Sinopse - Menino de onze anos entra na justiça contra seus verdadeiros pais com o intuito de continuar
vivendo com família que o adotou e lhe deu um lar de verdade. Baseado em fatos reais.

TRÁFICO DE BEBÊS
Sinopse - Polêmico filme no qual um casal se envolve em uma perigosa operação para desvendar um
esquema de tráficos de bebês. Tudo começa quando eles decidem adotar uma criança. Todos os
procedimentos são respeitados e tudo parece normal, até que eles descobrem que o bebê que pretendem
adotar faz parte, na verdade, de um leilão e só será entregue aquele casal que oferecer a melhor oferta para
levar a criança. A partir daí, eles começam uma investigação que os colocará de frente com uma perigosa
operação agenciada por bandidos da pior espécie. Sua briga para desmascarar o esquema de tráfico de
crianças poderá levá-los a caminhos muito perigosos, mas nem isso vai fazer com que eles desistam de sua
importante missão.

