
04/03 De Pernas pro Ar 

 
Alice (Ingrid Guimarães) já passou dos 30, é casada com João (Bruno Garcia), tem um 
filho e é uma executiva bem sucedida. Na verdade, ela é uma típica workaholic, que 
tenta se equilibrar entre a rotina de trabalho e a família, mas perde o emprego e o 
marido no mesmo dia. É quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela 
(Maria Paula), que mostra que é possível ser uma profissional de sucesso sem deixar 
os prazeres da vida de lado. Para isso, Alice vira sócia da nova amiga em um sex 
shop falido e descobre os prazeres dos sex toys. 

 

Direção Roberto Santucci 

Roteiro Marcelo Saback 
Paulo Cursino 

Elenco Ingrid Guimarães 
Maria Paula 
Bruno Garcia 
Denise Weinberg 
Antonio Pedro 
Cristina Pereira 
João Fernandes 

Gênero comédia 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 



01/04 A Mulher Invisível 

 
Pedro (Selton Mello) ainda acredita no conceito do casamento, enquanto que 
Carlos (Vladimir Brichta) não aceita a possibilidade de que um homem passe 
toda sua vida ao lado da mesma mulher. Os dois são colegas de trabalho em 
uma sala de controle de tráfego da prefeitura, onde podem bisbilhotar à 
vontade a vida das pessoas. Um dia Carlos fica preocupado com o amigo, 
devido ao estado depressivo dele ao ser abandonado por sua esposa, Marina 
(Maria Luísa Mendonça). O mesmo acontece com Vitória (Maria Manoella), 
vizinha de Pedro, que testemunha silenciosamente seu drama através de um 
buraco na parede. Até que subitamente alguém bate na porta de Pedro. Trata-
se de Amanda (Luana Piovani), sua nova vizinha, que veio apenas lhe pedir 
açúcar. Com um jeito inocente e ao mesmo tempo sedutor, ela muda a vida de 
Pedro. Só que tem um problema: Amanda é invisível, sendo que apenas 
aqueles que a desejam muito consegue enxergá-la. 

Direção Cláudio Torres 

Roteiro Cláudio Torres 

Elenco Luana Piovani 
Selton Mello 
Maria Manoella 
Vladimir Brichta 
Fernanda Torres 
Danni Carlos 

Género comédia 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 



06/05 Divã 

 

 

Mercedes (Lília Cabral) é uma mulher casada e com dois filhos que, aos 40 
anos, tem a vida estabilizada. Um dia ela resolve, por curiosidade, procurar um 
analista. Aos poucos ela descobre facetas que desconhecia, tendo que contar 
com o marido Gustavo (José Mayer) e a amiga Mônica (Alexandra Richter) 
para ajudá-la. 

Direção José Alvarenga Jr. 

Roteiro   Marcelo Saback 

Elenco Lília Cabral 
José Mayer 
Alexandra Richter 
Cauã Reymond 
Reynaldo 
Gianecchini 
Paulo Gustavo 
Eduardo Lago 

Gênero comédia 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 

 



03/06 Muita Calma Nessa Hora 

 
Tita (Andréia Horta), Mari (Gianni Albertoni) e Aninha (Fernanda Souza) são 
amigas que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a 
relaxar, elas partem para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho 
encontram com Estrella (Débora Lamm), uma hippie a quem dão carona e que 
está atrás de seu pai desaparecido. Juntas, elas passam por momentos de 
grande diversão. 

Direção Felipe Joffily 

Roteiro Rik Nogueira 
Augusto Casé 
João Avelino 
Rosana Ferrão 
Bruno Mazzeo 

Elenco Gianne Albertoni 
Fernanda Souza 
Andréia Horta 
Débora Lamm 
Dudu Azevedo 
Marcos Mion 
Marcelo Adnet 
Bruno Mazzeo 

Gênero comédia 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 



01/07 O Menino da Porteira 

 

Anos 50. No vilarejo de Rio Bonito o peão Diogo (Daniel) conduz uma grande 
boiada até a Fazenda Ouro Fino. Ao passar pelo sítio Remanso ele conhece 
Rodrigo (João Pedro Carvalho), um garoto que sonha em se tornar um 
boiadeiro. Logo eles se tornam amigos, sendo também testemunhas das 
injustiças que ocorrem na região devido à ganância do major Batista (José de 
Abreu), dono da Fazenda Ouro Fino. O major ordena que seus capangas 
chantageiem os moradores locais, de forma que vendam o gado pelo preço 
que deseja. A situação muda quando Otacílio Mendes (Eucir de Souza), pai de 
Rodrigo, decide se rebelar, contando com a ajuda do farmacêutico Dr. Almeida 
(Zedu Neves). 

Direção Jeremias Moreira Filho 

Roteiro Jeremias Moreira Filho 
Carlos Nascimbeni 

Elenco Daniel 
João Pedro Carvalho 
Rosi Campos 
José de Abreu 
Vanessa Giácomo 
(ver mais) 

Gênero drama 

Classificação 
Indicativa 

12 anos 

 



05/08 Tropa de Elite 2 

 
Nascimento (Wagner Moura), agora coronel, foi afastado do BOPE por conta 
de uma mal sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o 
sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem 
mais embaixo. Seus problemas só aumentam, porque o filho, Rafael (Pedro 
Van Held), tornou-se adolescente, Rosane (Maria Ribeiro) não é mais sua 
esposa e seu arqui-inimigo, Fraga (Irandhir Santos), ocupa posição de 
destaque no seio de sua família. 

Direção José Padilha 

Roteiro Braulio Mantovani 
José Padilha 

Elenco Wagner Moura 
Irandhir Santos 
André Ramiro 
Milhem Cortaz 
Sandro Rocha 
André Mattos 
Maria Ribeiro 
Tainá Müller 

Gênero drama, policial e ação 

Classificação 
Indicativa 

16 anos 



02/09 Assalto ao Banco Central 

 
Barão (Milhem Cortaz) teve a grande ideia de ganhar muito dinheiro em pouco 
tempo ao cometer o crime perfeito, sem violência. Para tanto basta arrumar as 
pessoas certas, dispostas a receber R$ 2 milhões, botar o plano em prática e 
executar a façanha. Após cerca de três meses de operação, R$ 164,7 milhões 
foram roubados do Banco Central, em Fortaleza, no Ceará. Sem dar um único 
tiro, sem disparar um alarme, os bandidos entraram e saíram por um túnel de 
84 metros cavado sob o cofre, carregando três toneladas de dinheiro. Foi o 
segundo maior assalto a banco do mundo. 

Direção Marcos Paulo 

Roteiro Renê Belmonte 

Elenco Milhem Cortaz 
Eriberto Leão 
Hermila Guedes 
Giulia Gam 
Lima Duarte 
Cássio Gabus Mendes 
Antônio Abujamra 
Vinícius de Oliveira 
Tonico Pereira 
Juliano Cazarré 
Heitor Martinez 

Gênero ação/policial 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 



07/10 Qualquer Gato Vira-Lata 

 
Tati (Cléo Pires) é apaixonada por seu namorado, o mimado e riquinho Marcelo 
(Dudu Azevedo), fazia tudo para mantê-lo sobre controle, mas o cara era um 
mulherengo e eles acabaram dando um tempo. Disposta a reconquistá-lo, ela 
acaba se oferecendo como "cobaia" para o professor de Biologia Conrado 
(Malvino Salvador), que defende uma tese polêmica sobre a harmonia entre as 
conquistas amorosas dos humanos e as atitudes dos animais. No começo, a 
experiência acaba dando certo, mas na medida que os dias passam, aluna e 
professor começam a vivenciar um novo momento e pintou um cheiro de 
romance no ar. Será que vai dar certo? 

Direção Tomas Portella 

Roteiro Daniela de Carlo 

Elenco Cléo Pires  
Dudu Azevedo  
 Malvino Salvador  
Rita Guedes  
Álamo Facó  
Letícia Novaes  
Yasmin Mitri   

Gênero comédia 

Classificação 
Indicativa 

12 anos 

 



04/11 Se Eu Fosse Você 2 

 
Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) estão prestes a se separar, o que faz 
com que ele passe a morar na casa de Nelsinho (Cássio Gabus Mendes). Porém, 
após a primeira reunião do divórcio, eles discutem em pleno elevador e, 
repentinamente, trocam de corpos mais uma vez. Isto faz com que ambos tenham que 
viver a vida do outro, tendo por experiência o que ocorreu anos antes. Paralelamente 
há a situação de Bia (Isabelle Drummond), filha do casal, que está grávida e não sabe 
como contar aos pais. 

Direção Daniel Filho 

Roteiro Euclydes Marinho 
Renê Belmonte 
Adriana Falcão 

Elenco Glória Pires 
Tony Ramos 
Isabelle Drummond 
Cássio Gabus 
Mendes 
Chico Anísio 
Adriane Galisteu 
Vivianne Pasmanter 
Maria Luísa 
Mendonça 

Gênero comédia romântica 

Classificação 
Indicativa 

10 anos 

 



02/12 Os Penetras 

 

Marco Polo (Marcelo Adnet) é um sujeito bem-humorado, sedutor e 
manipulador, sempre tentando levar vantagem. Em um de seus golpes, ele 
cruza com Beto (Eduardo Sterblitch) um homem tímido e inseguro, que acabou 
de ser rejeitado por sua amada Laura (Mariana Ximenes), e tem vários 
problemas com a família. Vendo a situação financeira privilegiada de Beto, 
Marco Polo promete conversar com Laura, e tentar convencê-la a voltar para o 
colega. Enquanto isso, ele tira vantagem da fragilidade do outro. Mas os planos 
mudam quando Marco Polo conhece esta mulher, tão sedutora e tão 
manipuladora quanto ele. 

Direção Andrucha Waddington 

Roteiro Andrucha Waddington 
Marcelo Vindicatto 

Elenco Marcelo Adnet 
Eduardo Sterblitch 
Mariana Ximenes 
Stepan Nercessian 
Andrea Beltrão 
Luis Gustavo 

Gênero comédia 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 

 



Sessão Extra Casarão Gallotti: O Palhaço 

 
Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo Esperança junto com seu pai 
Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & 
Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça para 
Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em 
abandonar Lola (Giselle Mota), a mulher que cospe fogo, os irmãos Lorotta 
(Álamo Facó e Hossen Minussi), Dona Zaira (Teuda Bara) e o resto dos amigos 
da trupe. Seu pai e amigos lamentam o que está acontecendo com o 
companheiro, mas entendem que ele precisa encontrar seu caminho por conta 
própria. 

Direção Selton Mello 

Roteiro Selton Mello 
Marcelo Vindicatto 

Elenco Selton Mello 
Paulo José 
Larissa Manoela 
Tonico Pereira 
Giselle Mota 
Fabiana Karla 

Gênero comédia, drama 

Classificação 
Indicativa 

14 anos 

 


