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SESSÃO TERROR
4/10 • 19h — IT – A Coisa 
5/10 • 16h30 — Entrevista com o Vampiro
6/10 • 16h30 — Noiva Cadáver
7/10 • 16h30 — Invocação do Mal
9/10 • 16h30 — Frankenweenie

CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA — MÊS DAS CRIANÇAS
11/10 • 16h30 — Curtas Infantis 
11/10 • 18h30 — Castelo Rá-Tim-Bum
12/10 • 16h30 — Lino: Uma Aventura de Sete Vidas   
12/10 • 18h30 — Turma da Mônica: Lições
13/10 • 16h30 — Projeto Flecha Selvagem
13/10 • 18h30 — O Menino no Espelho   
14/10 • 16h30 — Dentro da Caixinha (SESSÃO AZUL)  
14/10 • 18h30 — O Segredo dos Diamantes
15/10 • 16h30 — Dentro da Caixinha 2 – Segredo de Criança 
15/10 • 19h — Pequenas Histórias
16/10 • 16h30 — Turma da Mônica: Laços
16/10 • 18h30 — Eu e meu Guarda-Chuva

ESPACIO FEMENINO LA MIRADA BRAVÍA (Ciclo de Cinema Espanhol)
5/10 • 19h — Breathe
6/10 • 19h — Sessão de Curtas
7/10 • 19h — Destello Bravío
8/10 • 19h — Canto Cósmico. Niño de Elche
9/10 • 19h — ¿Qué Hicimos Mal?

SESSÃO INFANTIL
8/10 • 16h30 — O Touro Ferdinando  

CINE DIVERSIDADE
18/10 • 19h — Eu Sou a Próxima

FESTA DO CINEMA DE ANIMAÇÃO
22/10 • 16h30 — Ciclo com filmes franceses (sem diálogos) para o público infantil
22/10 • 19h — O Planeta Fantástico
23/10 • 16h30 — Kiriku e a Feiticeira 
23/10 • 19h — As Bicicletas de Belleville

SESSÃO TERROR
19/10 • 16h30 — ParaNorman
19/10 • 19h — Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver
20/10 • 16h30 — Nós
20/10 • 19h — O Exorcista  
21/10 • 16h30 — Um Lugar Silencioso
21/10 • 19h — Corra!

SESSÃO COMENTADA – PRÉ-ESTREIA
25/10 • 19h — A Ilha da Ponta da Lagoa

ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES
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Os ingressos para as sessões podem ser retirados pelo site
diskingressos.com.br ou na bilheteria do Cinema.

Turma da Mônica: Lições

Noiva Cadáver

SESSÃO INFANTIL
1o/10 • 16h30 — Viva!  A Vida é Uma Festa

SESSÃO TERROR
1o/10 • 19h — À Meia-Noite Levarei sua Alma                                                                                            

CINE 
SANTA
TEREZA

SESSÃO TERROR
26/10 • 16h30 — Cemitério Maldito
26/10 • 19h — Carrie, a Estranha
27/10 • 16h30 — A Morte te dá Parabéns
27/10 • 19h — O Bebê de Rosemary
28/10 • 16h30 — A Profecia
28/10 • 19h — A Bruxa
29/10 • 16h30 — Coraline e o Mundo Secreto
29/10 • 18h30 — O Iluminado



SESSÃO INFANTIL

CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA 
 MÊS DAS CRIANÇAS

VIVA!  A VIDA É UMA FESTA
(Coco | Lee Unkrich | EUA | 2017 | Animação | 105 min | Dublado)
Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa 
lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba 
desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. Classificação 
indicativa: livre.
1/10, sábado, 16h30
 
O TOURO FERDINANDO
(Ferdinand | Carlos Saldanha | EUA | 2017 | Animação | 106 min)
Ferdinando é um touro gigante com um grande coração. Depois de ser confundido com 
um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar 
para sua família, ele se une a uma equipe desajustada nessa grande aventura. Situado 
na Espanha, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela sua aparência. 
Classificação indicativa: livre
8/10, sábado, 16h30.

CURTAS INFANTIS  
PICOLÉ, PINTINHO E PIPA
(Gustavo Melo | Brasil | 15 min)  
O carro do troca-troca está passando na sua rua: garrafa velha, bacia velha, garrafão de 
vinho vazio, motor de geladeira; o moço troca por picolé, pintinho e pipa.           

CADA UM COM SEU CADA QUAL                                                                                     
(Flavia Castro| Brasil | 15 min) 
Camila, uma menina de 8 anos, vê uma caixa de papelão cair e tenta devolvê-la a seu 
dono – um catador de papel. O homem lhe dá de presente a velha caixa. Ao chegar em 
casa, Camila encontra uma câmera na caixa – e então começa sua aventura.

TRATADO DE LILIGRAFIA
(Frederico Pinto | Brasil | 13 min) 
Lili vai passar o final de semana com o avô, que prepara uma divertida brincadeira: ela 
deve achar um tesouro escondido em algum lugar da casa. As pistas estão contidas nos 
poemas de Mario Quintana. 

HISTORIETAS ASSOMBRADAS (PARA CRIANÇAS MALCRIADAS)
(Victor- Hugo Borges | Brasil | 15 min)
Três histórias que sua avó não contou, senão você ia fazer xixi na cama. 

Classificação indicativa: livre.
11/10, terça, 16h30
 
CASTELO RÁ-TIM-BUM
(Cao Hamburger | Brasil | 1999 | Aventura | 108 min)
Nino é um aprendiz de feiticeiro que vive com seus tios, Morgana e Victor, há 300 anos. 
Ansiando em ter uma vida normal como todos os demais garotos, ele acaba participando 
de uma trama orquestrada por sua tia Losângela, que pretende roubar o livro de magias 
de Morgana. Classificação indicativa: livre.
11/10 , terça, 18h30

Castelo Rá-Tim-Bum

 LINO: UMA AVENTURA DE SETE VIDAS   
(Rafael Ribas / Walbercy Ribas | Brasil | 2017 | Animação | 93 min)
Lino é um animador de festas muito azarado que não aguenta mais seu emprego, pois 
precisa vestir todos os dias uma horrorosa fantasia de um gato gigante e aguentar 
sempre a mesma rotina de maus tratos das crianças. Cansado de tudo e tentando 
se livrar da falta de sorte que o persegue, Lino resolve buscar a ajuda de Don Leon.  
Classificação indicativa: livre.
12/10, quarta, 16h30
 
TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES
(Daniel Rezende | Brasil | 2021 | Aventura | 97 min)
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão cometem um erro na escola. Agora, terão que 
encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma 
descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade. Classificação indicativa: livre.
12/10, quarta, 18h30
 
PROJETO FLECHA SELVAGEM
(Anna Dantes, Ailton Krenak, Madeleine Deschamps e parceiros I Brasil I 2021 I Animação)
Série em cinco episódios que traz o Projeto Selvagem para a linguagem audiovisual, 
com curtas compostos por uma narrativa na voz de Ailton Krenak com roteiro escrito 
por Anna Dantes. Uma irradiante miríade de imagens compostadas de diversos arquivos 
indígenas, artísticos e científicos, além de animações da Livia Lhama e música original de 
Lucas Santtana e Gil Monte. 

FLECHA 1 - A SERPENTE E A CANOA (16MIN)
Uma viagem que entrelaça saberes indígenas e hipóteses científicas sobre o surgimento 
da Vida.

FLECHA 2 - O SOL E A FLOR (11MIN) 
A profunda interação dos raios cósmicos com a matéria verde, que transformam a Terra 
em um supra organismo vivo.
 
FLECHA 3 - METAMORFOSE  (10 MIN) 
O papel fundamental dos seres invisíveis para a permanência da vida na Terra e sua 
transformação contínua.

FLECHA 4 - A SELVA E A SEIVA (8 MIN)  
Sobre plantas, especialmente as plantas mestras, chamadas também de plantas 
professoras.

FLECHA 5 - UMA FLECHA INVISÍVEL (11 MIN)  
Visita aos diversos seres que colaboram para a existência de vida no planeta.

Classificação indicativa: livre.
13/10, quinta, 16h30

Projeto Flecha Selvagem

Dentro da Caixinha

O MENINO NO ESPELHO   
(Guilherme Fiúza | Brasil | 2013 | Aventura | 78 min)
Em O menino no espelho, Fernando Sabino aborda sua infância em Belo Horizonte de 
maneira bem lúdica, trazendo à tona um mundo imaginário e simples. O protagonista 
Fernando começa a brincadeira conversando com o espelho. Aos poucos, seu reflexo 
vai tomando forma e vida, tornando-se o grande amigo e companheiro Odnanref. 
Classificação indicativa: livre.
13/10, quinta, 18h30
 
DENTRO DA CAIXINHA  (SESSÃO AZUL)
(Guilherme Reis | Brasil | 2016 | Musical Infantil | 40 min)
Arthur, Laura e João passam férias na casa da avó. Os três irmãos se distraem com 
videogames e redes sociais quando uma tempestade provoca a queda de energia. Ao ver 
os netos entediados sem os passatempos eletrônicos, Neuza, a avó, revira seu baú de 
lembranças e surpreende as crianças com o divertido universo das brincadeiras de roda. 
Classificação indicativa: livre.
14/10, sexta, 16h30

 O SEGREDO DOS DIAMANTES
(Helvecio Ratton | Brasil | 2014 | Aventura | 86 min )
No interior de Minas Gerais, Angelo, um garoto de 14 anos, parte com dois amigos em 
busca de um tesouro do século XVIII que pode salvar a vida de seu pai. Classificação 
indicativa: livre.
14/10, sexta, 18h30
 
DENTRO DA CAIXINHA 2 – SEGREDO DE CRIANÇA                                                                                                                                         
(Guilherme Reis | Brasil | 2021 | Infantil | 78 min)
Três irmãos fazem sucesso na escola com as caixinhas da avó, relíquias de família que 
transportam pessoas para o universo das cantigas de roda. Porém, para decepção 
das crianças, o pai delas não consegue entrar na brincadeira. Enquanto isso, o objeto 
desperta a atenção de um ganancioso empresário. Classificação indicativa: livre.
Sessão comentada com diretor e elenco.
15/10, sábado, 16h30
 
PEQUENAS HISTÓRIAS
(Helvécio Ratton | Brasil | 2007 | Comédia | 83 min)
Na varanda da fazenda, uma senhora (Marieta Severo) conta breves e encantadoras 
histórias enquanto corta e costura pedaços de pano que se unem em uma grande e 
colorida colcha de retalhos. As pequenas e divertidas narrativas contadas chamam-se: “E 
a Água Levou...”, “Procissão das Almas”, “O Espírito do Natal” e “Zé Burraldo”. Classificação 
indicativa: livre.
15/10, sábado, 19h



TURMA DA MÔNICA: LAÇOS
(Daniel Rezende | Brasil | 2019 | Aventura | 97 min )
Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. Ele desenvolve um plano infalível 
para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos: 
Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar desafios e viver grandes aventuras 
para levar Floquinho de volta para casa. Classificação indicativa: livre.
16/10, domingo, 16h30

Turma da Mônica: Laços

EU E MEU GUARDA-CHUVA
(Toni Vanzolini | Brasil | 2010 | Aventura | 85 min )
Na última noite de férias, três amigos – Eugênio, sempre munido do guarda-chuva 
herdado do avô, Frida e Cebola – embarcam em uma aventura mágica ao visitar sua 
nova escola. Um barão, que deveria permanecer em um antigo quadro da parede, ganha 
vida e comprova sua fama de “terror dos alunos”. Classificação indicativa: livre.
16/10, domingo, 18h30

SESSÃO  TERROR

À MEIA-NOITE LEVAREI SUA ALMA                                                                                            
(José Mojica Marins | Brasil | 1963 | Terror | 82 min)
O cruel e sádico coveiro Josefel Zanatas, conhecido como Zé do Caixão, é temido e 
odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior. Ele é obcecado por gerar o 
filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Mas sua esposa não pode 
engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. 
Classificação indicativa: 16 anos.
1/10, sábado, 19h
 
IT – A COISA
(It l Andy Muschietti l EUA | 2017 | Terror | 134 min.)
Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários 
jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço 
cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. 
Classificação indicativa: 16 anos.
4/10, terça, 19h
 
ENTREVISTA COM O VAMPIRO
(Interviem with the Vampire: The Vampire Chronicles | Neil Jordan | EUA | 1994 | Terror 
123 min | Legendado) 
Acidentalmente um repórter (Christian Slater) começa uma conversa com um homem 
(Brad Pitt) que diz ser um vampiro com duzentos anos e conta a trajetória de sua vida, 
desde a época em que ainda não era vampiro e como foi infectado pelo vampiro Lestat 
(Tom Cruise), com quem teve grandes aventuras mas também grandes desavenças. 
Classificação indicativa: 14 anos.
5/10, quarta, 16h30 
 
NOIVA CADÁVER
(Corpse Bride | Mike Johnson /Tim Burton | EUA | 2005 | Animação/Fantasia | 75 min| 
Dublado)
Em um vilarejo europeu do século XIX vive Victor Van Dorst, um jovem que está prestes 
a se casar com Victoria Everglot. Porém acidentalmente, Victor se casa com a Noiva-
Cadáver, que o leva para conhecer a Terra dos Mortos.  Classificação Indicativa: Livre.
6/10, quinta, 16h30
  
INVOCAÇÃO DO MAL 
(The Conjuring  | James Wan | EUA | 2013 | Terror | 112 min | Legendado).
Baseado em uma história real, o longa se passa em uma casa mal-assombrada, para 
onde uma família liderada por Lili Taylor e Ron Livingston se muda. Quando fica claro 
que uma entidade obscura os está perseguindo, eles chamam os investigadores 
paranormais Ed e Lorraine para ajudar. Classificação indicativa: 14 anos.
7/10, sexta, 16h30
 
FRANKENWEENIE
(Tim Burton | EUA| 2012| Animação/Comédia| 87 min| Dublado)
Ao ter Sparky, seu cão morto por atropelamento, Victor, que adora fazer filmes caseiros 
de terror com o animal, fica triste e inconformado. Inspirado por uma aula de ciências 
que teve na escola, ele constrói uma máquina que permita reviver Sparky. Classificação 
Indicativa: 10 anos.
9/10, domingo, 16h30
  
PARANORMAN
(Sam Fell / Chris Butler | EUA | 2012 | Animação/Aventura | 92 min | Dublado)
Norman Babcock é um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Entretanto, o 
único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia, o tio de 
Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na cidade, com o objetivo de 
protegê-la de uma maldição. Classificação Indicativa: 10 anos.
19/10, quarta, 16h30
 
ESTA NOITE ENCARNAREI NO TEU CADÁVER
(José Mojica Marins | BRA | 1967 | Terror | 108 min)
Zé do Caixão ainda está em busca da mulher perfeita para dar a luz ao seu filho, e, com a 
ficha limpa pelos crimes cometidos no passado no primeiro filme (À Meia-Noite Levarei 
Tua Alma), continua aterrorizando a população de sua pequena cidade com suas sádicas 
e iconoclastas práticas. Classificação indicativa: 16 anos.
19/10, quarta, 19h

Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver

 
NÓS 
(Us l Jordan Peele | EUA l 2019 l Terror | 116 min |  Legendado)
Adelaide e Gabe  decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e 
descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o 
ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna 
refém de seus próprios duplos. Classificação indicativa: 16 anos.
20/10, quinta, 16h30
 
O EXORCISTA  
(The Exorcist | William Friedkin | EUA | 1973 | Terror | 122 min | Legendado)
Em Washington, uma atriz vai tomando consciência que a sua filha de doze anos está 
tendo um comportamento assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que é 
também psiquiatra, e este conclui que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita 
então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a 
menina desta terrível possessão. Classificação indicativa: 14 anos.
20/10, quinta, 19h

O Exorcista

 
UM LUGAR SILENCIOSO
(A Quiet Place | John Krasinski | EUA | 2018 | Suspense | 95 min | Legendado)
Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é perseguida por uma 
entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em 
silêncio absoluto, a qualquer custo, se comunicando através de sinais, pois o perigo é 
ativado pela percepção do som. Classificação indicativa: 14 anos.
21/10, sexta, 16h30
 
CORRA!
(Get Out! l Jordan Peele | EUA l 2017 l Terror | 104 min | Legendado)
Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana 
Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por 
parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um 
rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais 
perturbador. Classificação indicativa: 14 anos.
21/10, sexta, 19h
  
CEMITÉRIO MALDITO
(Pet sematery l Mary Lambert l EUA | 1989 | Terror | 103 min | Legendado)
Uma série de acontecimentos estranhos se inicia após a morte do gato da família Creed. 
Aos poucos eles percebem que um antigo cemitério, que fica nos fundos da casa, pode 
ter ligação com esses eventos. Classificação indicativa: 16 anos.
26/10, quarta, 16h30

Cemitério Maldito



 
CARRIE, A ESTRANHA
(Carrie l Brian de Palma | EUA l 1976 l Terror | 98 min | Legendado)                                          
Carrie é uma quieta e sensível adolescente que enfrenta insultos dos colegas na escola e 
abusos de sua mãe, uma fanática religiosa. Quando estranhos acontecimentos começam 
a acontecer em torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tem poderes sobrenaturais. 
Classificação indicativa: 14 anos.
26/10, quarta, 19h
 
A MORTE TE DÁ PARABÉNS
(Happy Death Day | Christopher Landon | EUA | 2017 | Terror | 96 min | Legendado)
Tree é uma jovem que é assassinada no seu aniversário e tem que reviver o dia de sua 
morte várias e várias vezes, tentando descobrir quem foi seu assassino, antes que suas 
chances se acabem. Classificação indicativa: 14 anos.
27/10, quinta, 16h30
 
O BEBÊ DE ROSEMARY
(Rosemary’s Baby | Roman Polanski | EUA | 1968 | Terror | 136 min)
Rosemary e seu marido se mudam para um novo apartamento em Nova Iorque, onde 
passam a conhecer um casal de idosos que mora logo ao lado. Esse casal possui modos 
estranhos de agir. Há algo por trás disso tudo e Rosemary, grávida, começa a desconfiar 
das pessoas, querendo proteger seu futuro filho. Classificação indicativa: 14 anos.
27/10, quinta, 19h

O Bebê de Rosemary

 A PROFECIA
(The Owen | Richard Donner | Reino Unido / Irlanda | 1976 | Terror | 111 min | Legendado)
Quando Kathy Thorn dá a luz a um bebê que não sobrevive, seu marido Robert decide 
protegê-la da devastadora verdade e substitui seu filho por um órfão, desconhecendo as 
origens satânicas da criança. O horror se inicia no quinto aniversário de Damien, quando 
sua babá comete um dramático suicídio. À medida que o número de mortos aumenta, 
Robert precisa impedir que mais horrores aconteçam. Classificação indicativa: 14 anos.
28/10, sexta, 16h30
 
A BRUXA
(The Witch | Robert Eggers | EUA/Canadá | 2015 | Terror | 92 min| Legendado)
Nova Inglaterra, 1630. William e Katherine levam uma vida cristã com suas cinco 
crianças, morando à beira de um deserto intransitável. Quando seu filho recém nascido 
desaparece e a colheita falha, a família se transforma em outra. Classificação indicativa: 
16 anos.
28/10, sexta, 19h

A Bruxa

 CORALINE E O MUNDO SECRETO
(Coraline | Henry Selick| EUA| 2009| Animação/Fantasia| 100 min| Dublado)
Entediada em sua nova casa, Coraline Jones um dia encontra uma porta secreta, através 
da qual tem acesso a outra tra versão de sua própria vida, aparentemente é bem parecida 
com a que leva. Ela se empolga com a descoberta, mas logo descobre que há algo de 
errado neste novo mundo. Classificação Indicativa: Livre.
29/10, sábado, 16h30
 
O ILUMINADO
(The Shining l EUA l Stanley Kubrick l 1980 l 146 min | Legendado)
Durante o inverno, um homem, é contratado para ficar como vigia em um hotel no 
Colorado, e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa 
a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e 
perigoso, ao mesmo tempo que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos 
no passado,  Classificação indicativa: 16 anos.
29/10, sábado, 18h30

ESPACIO FEMENINO LA MIRADA BRAVÍA
Ciclo de cinema espanhol

BREATHE
(Susanna Barranco | Espanha | 2021 | Documentário | 92 min | Legendado)
Documentário sobre as internas no centro penitenciário catalão Brians 1 que retrata o 
vínculo destas mulheres com a prisão e o espaço que as limita. Classificação indicativa: 
16 anos.
5/10, quarta, 19h
 
SESSÃO DE CURTAS
Curtos em femenino é um programa de curta-metragens realizados por mulheres 
na Espanha. A seleção  reúne uma ficção, um documentário e uma peça 
experimental que abordam a identidade de género e orientação sexual durante 
a adolescência, a precariedade do trabalho académico, especialmente para as 
mulheres, e a violência sexista. 

PANTERES
(Érika Sanchez | Espanha | 2020 | 21 min | Legendado)

PRECARITYSTORY
(Lorena Cervera / Isabel Segui | 2021 | 24 min | Legendado)

QUEBRANTOS
(Maria Elorza y Koldo Almandoz | Espanha | 2020 | 7 min  | Legendado )

Classificação indicativa da sessão: 12 anos.
6/10, quinta, 19h
 
DESTELLO BRAVÍO
(Ainhoa Rodríguez | Espanha| 2021 | Drama | 98 min | Legendado)
Sinopses: As mulheres de uma pequena localidade rural, assoladas pelo despovoamento, 
vivem entre sua vida quotidiana onde nada de extraordinário acontece e um profundo 
desejo de experiências libertadoras que as levarão de volta ao lugar onde acreditavam 
ser feliz ou sonhavam com isso. Classificação indicativa: 12 anos.  
7/10, sexta, 19h

Destello Bravío

Canto Cósmico

 CANTO CÓSMICO. NIÑO DE ELCHE
(Leire Apellaniz | Espanha | 2022 | Documentário | 94 min | Legendado)
O garoto de Elche é artista. É cantor. É um provocador. Um erudito. É o filho de seus pais. 
É uma pessoa de Elche. É todas essas coisas e nenhuma de cada vez. Canto côsmico 
trata de mergulhar e retratar esta personalidade multifacetada através do reflexo 
dos olhares daqueles que o rodeiam, o amam, o observam ou partilham a sua arte.
Classificação indicativa: 12 anos.
8/10, sábado, 19h

 ¿QUÉ HICIMOS MAL?
(Liliana Torres | Espanha | 2021 | Drama | 79 min | Legendado)
Lili teve uma relação estável durante alguns anos. Ainda que, tudo parecia funcionar 
entre sua companheira e ela, tem uma infelicidade subjacente em sua vida cotidiana que 
a afasta de ser feliz. Ela revisará seu passado para se preguntar ‘o que fizemos de errado”. 
Classificação: 16 anos.
9/10, domingo, 19h

O Iluminado



Os ingressos para as sessões podem ser retirados pelo site
diskingressos.com.br ou na bilheteria do Cinema.

CINE SANTA TEREZA
Rua Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza

Terça a sexta, das 10h às 21h 
Sábados, domingos e feriados, das 16h às 21h

BIBLIOTECA

ATENÇÃO

O Cine Santa Tereza passou por uma série de medidas, visando garantir a segurança do 
público. Siga sempre as seguintes orientações:

Higienize as mãos com sabão ou 
álcool em gel 70%.

Evite movimentação na sala de cinema 
antes e durante as sessões.

Mantenha distância mínima de 1 metro das 
outras pessoas nas áreas de circulação.

Respeite o fluxo de circulação em sentido único 
e a lotação de cada ambiente.

Não permaneça na sala e no espaço expositivo 
após o final da sessão/visitação.

Recomendamos o uso de máscaras em ambientes fechados.

Respeite o protocolo de saída ao final da sessão.

Não coma nem beba dentro da sala de cinema.

Aberta de terça a sexta, das 10h às 19h.

As Bicicletas de Belleville

A ilha da Ponta da Lagoa

CICLO COM FILMES FRANCESES (SEM DIÁLOGOS) PARA O PÚBLICO INFANTIL
(45 min)
Monstre Sacré  (Jean-Claude Rozec)
Le moine et le poisson (Michael Dudok de Wit)
L’éléphant et la baleine (Jacques-Rémy Girerd)
La Soupe (Franzy Ana Chubinidze)
Bourgeons (Mathieu Gerald-Tulane)
Sous la glace  Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore Dupont, Laurie Estampes, Quentin 
Nory, Hugo Potin)
Beyond the Trees (Jordan Baudé, Julie Bijjou, Pierre Burgoni, Catharianne Ni)
Classificação indicativa: livre.
22/10, sábado, 16h30
 
O PLANETA FANTÁSTICO
(La Planète Sauvage | René Laloux | França | 1972 | Animaçãoa | 95 min | Legendado)
No planeta Ygam vive uma raça gigante de seres alienígenas chamados Traaqs. Esses 
seres mantêm os humanos Oms como animais domésticos, tratando-os muitas vezes 
com sadismo e maternalismo perversos, da mesma forma que os humanos tratam, com 
frequência, seus bichos de estimação. Certo dia, os oprimidos Oms criam uma arma 
secreta para provocar uma selvagem revolução. Classificação indicativa: livre.
22/10, sábado, 19h
 
KIRIKU E A FEITICEIRA 
(Kirikou et la Sorcière | Michel Ocelot | França/ Bégica/ Luxemburgo | 1998 | Animação | 
72 min | Legendado) 
Kiriku é um garoto pequeno, muito inteligente e com dons especiais, que nasceu com 
a missão de salvar sua aldeia. A cruel feiticeira Karaba secou a fonte do lugar onde 
Kiriku mora com amigos e parentes e, possivelmente, comeu o pai e os tios do menino. 
Encontrando amigos e seres fantásticos pelo caminho, Kiriku vai resolver a situação. 
História baseada em uma lenda da África Ocidental. Classificação indicativa: livre. 
23/10, domingo, 16h30
 
AS BICICLETAS DE BELLEVILLE
(Les Triplettes de Belleville | Sylvain Chomet | 2003 | Animação | 81 min | Legendado)
Champion é um menino solitário, que só sente alegria quando está em cima de uma 
bicicleta. Percebendo a aptidão do garoto, sua avó começa a incentivar seu treinamento, 
para fazê-lo um verdadeiro campeão e poder participar da Volta da França, principal 
competição ciclística do país. Classificação indicativa: 10 anos.
23/10, domingo, 19h

FESTA DO CINEMA DE ANIMAÇÃO

SESSÃO COMENTADA – PRÉ-ESTREIA

CINE DIVERSIDADE

A ILHA DA PONTA DA LAGOA
(Marcelo Machado | Brasil | 2022 | Thriller Experimental  | 26min)  
Enquanto um homem observa uma ilha de forma obcecada, paranoica, sem explicação 
aparente, e recebe telefonemas misteriosos de presidentes do período do regime 
militar brasileiro, interferências midiáticas afetam outros personagens ao redor, 
expondo um contexto atual vivido no Brasil e provocando uma conexão entre um 
passado recente e o presente. Classificação indicativa: 14 anos.
25/10, terça, 19h

Programação mensal proposta pelo Conselho Regional de Psicologia, com o apoio da 
Diretoria de Promoção das Artes e da Diretoria de Políticas para a População LGBT, que 
fomenta, pelo cinema, discussões relevantes junto a um público diverso, em sessões 
comentadas de filmes nacionais e internacionais, que ampliam o debate sobre gênero e 
sexualidade, fortalecendo o combate à LGBTfobia e consolidando esta pauta dentro da 
agenda cultural de Belo Horizonte.

EU SOU A PRÓXIMA
(Coletiva Luana Barbosa | Brasil | 2016 | documentário | 30 min)
Construído com relatos de mulheres lésbicas, principalmente negras, o documentário 
evidencia as violências e mortes decorrentes de lesbofobia. Em um dos trechos do 
documentário, com interpretação da ativista e atriz Fernanda Gomes, é narrado a morte 
brutal de Luana Barbosa, mulher lésbica assassinada em 2016 por policiais militares na 
cidade de Ribeiro Preto-SP. Classificação indicativa: 16 anos. 
Sessão Comentada pelas realizadoras. 
18/10, terça, 19h


