
CINE

PROGRAMAÇÃO
JULHO • 2022

SANTA TEREZA

DOM

3
SEX

1o

SÁB

2

DOM

10
QUA

6
TER

5
QUI

7
SEX

8
SÁB

9

JULHO

MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS
1o/7 • 19h — No Coração do Mar
2/7 • 19h — Ilha do Medo
3/7 • 19h — Terror a Bordo

MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS
6/7 • 19h — Rio Selvagem
7/7 • 19h — A Praia
9/7 • 19h — Mar em Fúria
10/7 • 19h — O Velho e o Mar

ESPECIAL DE FÉRIAS
6/7 • 16h30 — Como Treinar o Seu Dragão
7/7 • 16h30 — Kung Fu Panda
8/7 • 16h30 — Castelo Rá-Tim-Bum
10/7 • 16h30 — Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

PRÉ-ESTREIA
5/7 • 19h — Preciso Falar Sobre ELA

LANÇAMENTO
8/7 • 19h — Do Kilombo do Brejo ao Bairro Aparecida - Histórias de Resistência, 
Cultura, Tradição e Devoção

SESSÃO ESPECIAL
9/7 • 16h30 — A Dona do Tacho

ESPECIAL DE FÉRIAS
1o/7 • 16h30 — O Espanta Tubarões
2/7 • 16h30 — A Fuga das Galinhas

CINE ENSAIO
3/7 • 16h30 — Redes Criativas
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MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS
12/7 • 18h30 — Apocalipse Now
13/7 • 19h — Moby Dick
14/7 • 18h30 — Náufrago
15/7 • 19h — O Talentoso Ripley
16/7 • 19h — As Aventuras de Pi
17/7 • 19h — Amargo Pesadelo

ESPECIAL DE FÉRIAS
13/7 • 16h30 — Spirit — O Corcel Indomável
14/7 • 16h30 — O Príncipe do Egito
15/7 • 16h30 — Desventuras em Série
16/7 • 16h30 — Bob Esponja — O Filme
17/7 • 16h30 — Mogli — Entre Dois Mundos
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MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS
19/7 • 18h — Titanic
20/7 • 19h — Noé
21/7 • 19h — Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo
22/7 • 19h — A Casa do Lago
23/7 • 19h — Caçada ao Outubro Vermelho
24/7 • 19h — A Vida Marinha de Steve Zissou

II FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL DE BELO HORIZONTE
20/7 • 1a sessão 16h30-17h10 (40 minutos) 

Brincando de Magia • Soneca • A Torrada de Kobi •  Cake Fighter • Os Flau-
tistas de Contagem • Bastet • Juan Vento •  Tudo Verdim • Fada • Primeira 
Flauta • Dia de Chuva 

• 2a sessão 17h30-18h15 (45 minutos) 
A Poção • Disque Quilombola • Girlsboysmix • Vida Dentro de um Melão

21/7 • 1a sessão 16h30-17h23 (53 minutos) 
Jaluli • O Véu de Amani • A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças con-
tra Lixeira Furada e Capitão Sujeira •  Trincheira 

• 2a sessão 17h30-18h14 (44 minutos) 
Mitos Indígenas em Travessia • No Tempo do Verão

22/7 • 1a sessão 16h30-17h21 (51 minutos) 
O Celaticomus • Fome • O Poeta do Barro Vermelho •  Fermento

• 2a sessão 17h30-18h18 (48 minutos) 
O Menino Leão e a Menina Coruja • Osiba Kangamuke — Vamos lá, criançada 
• Sh’hab

23/7 • 16h30 — Um Filme de Cinema
24/7 • 16h30 — Alice dos Anjos
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MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS
26/7 • 18h30 — O Resgate do Soldado Ryan

MOSTRA DE CINEMA — GALPÃO 40 ANOS
27/7 • 19h — Videorretratos • Bate Papo
28/7 • 19h — Videorretratos • A Primeira Perda da Minha Vida • Partida de Vôlei à 
Sombra do Vulcão
29/7 • 19h — Videorretratos • Fogo Fátuo
30/7 • 19h — Videorretratos • Éramos em Bando
31/7 • 19h — Videorretratos • Moscou

ESPECIAL DE FÉRIAS
27/7 • 16h30 — Bob Esponja: Um Herói Fora D’Água
28/7 • 16h30 — Bee Movie: A História de Uma Abelha
29/7 • 16h30 — A Princesinha
30/7 • 16h30 — Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo
31/7 • 16h30 — Os Goonies
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Os ingressos para as sessões podem ser retirados pelo site
diskingressos.com.br ou na bilheteria do Cinema.

ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES



MOSTRA ENTRE ÁGUAS E AVENTURAS

NO CORAÇÃO DO MAR  
(In The Heart of the Sea | Ron Howard | EUA | 2015 | Aventura | 121 min | Elenco: Chris 
Hemsworth / Benjamin Walker | Legendado). 
Inverno de 1820. O navio baleeiro Essex parte em busca de óleo de baleia. Liderado pelo 
capitão George Pollard, tem Owen Chase como seu primeiro oficial. Eles navegam por 
meses em busca de baleias, mas quando as encontram se deparam com uma grande 
ameaça: uma gigantesca baleia branca que irá lutar por sua sobrevivência. Classificação 
indicativa: 14 anos
1o/7, sexta, 19h

ILHA DO MEDO
(Shutter Island | Martin Scorsese | EUA | 2010 | Drama/Suspense | Elenco: Leonardo 
DiCaprio / Mark Ruffalo | 138 min | Legendado).  
Em 1954, uma dupla de agentes federais investiga o desaparecimento de uma assassina 
que estava hospitalizada. Ao viajarem para Shutter Island - ilha localizada em 
Massachusetts - para cuidar do caso, eles enfrentam desde uma rebelião de presos a 
um furacão, ficando presos no local e emaranhados numa rede de intrigas. Classificação 
indicativa: 16 anos
2/7, sábado, 19h

TERROR A BORDO
(Dead Calm | Phillip Noyce | Austrália | 1989 | Suspense | Elenco: Nicole Kidman /Sam Neil 
| 96 min | Legendado). 

Rae Ingram e seu marido, John, lutam para superar a morte de seu filho pequeno. Na 
tentativa de deixar para trás a perda, o casal faz uma viagem de férias prolongadas em 
seu iate. Já em alto-mar, eles se deparam com uma escuna afundando e resgatam o único 
sobrevivente, Hughie Warriner. Classificação indicativa: 12 anos
3/7, domingo, 19h

RIO SELVAGEM
(The River Wild | Curtis Hanson | EUA | 1994 | Aventura | Elenco: Meryl Streep/Kevin Bacon 
| 108 min | Legendado).  

Gail Hartman (Meryl Streep) é uma profissional experiente do esporte rafting. Ela resolve 
levar a família em uma viagem pelo rio e acaba cruzando com dois homens que precisam 
de ajuda para encontrar seus amigos. Pouco tempo depois, Gail descobre que eles são 
ladrões armados e sua família vai ser obrigada a acompanhar a dupla de criminosos rio 
abaixo. Classificação indicativa: 12 anos
6/7, quarta, 19h

A PRAIA
(The Beach | Danny Boyle | EUA/Reino Unido | 2000 | Aventura | Elenco: Leonardo DiCaprio 
/  Virgine Ledoyen | 119 min | Legendado).  
Um viajante americano de passagem pela Ásia chega a Bangkok. Lá ele conhece um 
escocês maluco que, antes de cometer suicídio, lhe entrega o mapa de um lugar bonito e 
deserto na Tailândia, jurando ser o paraíso na terra. Classificação indicativa: 18 anos
7/7, quinta, 19h

MAR EM FÚRIA
(The Perfect Storm | Wolfgang Petersen | EUA | 2000 | Aventura | Elenco: George Clooney / 
Mark Wahlberg | 130 min | Legendado). 
Diante da força descomunal da natureza, pessoas colocam suas vidas em risco para 
resgatar gente à deriva. No Halloween de 1991, quando são confrontadas pela maior 
tempestade da história, elas terão um desafio sem igual. Classificação indicativa: 12 anos
9/7, sábado, 19h

O VELHO E O MAR  
(The Old Man and the Sea | John Sturges / Fred Zinnemann | EUA |1958 | Aventura | 
Elenco: Spencer Tracy | 86 min | Legendado). 

Apesar de muito experiente, o pescador Santiago encontra-se numa maré de azar, tendo 
ficado quase três meses - 84 dias - sem conseguir pescar um único peixe. Na manhã do 
85º dia, na sua pequena canoa, Santiago consegue um peixe de tamanho descomunal. 
Classificação indicativa: livre
10/7, domingo, 19h

APOCALIPSE NOW
(Francis Ford Coppola | EUA | 1979 | Drama/Guerra | Elenco: Marlon Brando/Martin Sheen 
| 153 min | Legendado).  Durante a Guerra do Vietnã, o capitão Willard recebe a missão 
de localizar e matar um promissor comandante das Forças Especiais, que  enlouqueceu e 
se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. Sua viagem 
rio acima em busca de Kurtz torna-se cada vez mais perigosa e alucinante à medida que 
Willard adentra cada vez mais o coração das trevas.  Classificação indicativa: 16 anos
12/7, terça, 18h30

MOBY DICK         
(Moby Dick | John Huston | EUA | 1956 | Aventura | Elenco: Gregory Peck, Richard Basehart 
| 116 min | Legendado). 

Consumido por uma raiva completamente insana, Capitão Ahab tem apenas um objetivo 
na vida: vingar-se de Moby Dick, a grande baleia branca que o feriu e desfigurou. O 
obcecado capitão de um baleeiro usa seu poder de comando como uma desculpa para 
navegar pelos sete mares em uma busca sem fim pelo seu objeto de ódio. Classificação 
indicativa: 12 anos
13/7, quarta, 19h

NÁUFRAGO
(Cast Away | Robert Zemeckis | EUA | 2000 | Aventura | Elenco: Tom Hanks | 143 min | 
Legendado). 
Chuck Noland, um engenheiro de sistemas da FedEx obcecado pela extrema pontualidade, 
tem sua vida abruptamente mudada quando um acidente de avião o leva a uma ilha 
remota e isolada. Enquanto luta para sobreviver, ele descobre que sua jornada pessoal 
está apenas começando. Classificação indicativa: 12 anos
14/7, quinta, 18h30

O TALENTOSO RIPLEY
(The Talented Mr. Ripley | Anthony Minghella | EUA | 1994 | Policial/Suspense | Elenco: 
Matt Damon/Gwyneth Paltrow | 139 min | Legendado).  
Tom Ripley possui um dom incomum: é capaz de imitar em uma pessoa (a assinatura, a 
voz, o modo de se mexer…). Ele conhece o empresário Herbert Greenleaf, que lhe oferece 
mil dólares para ir à Europa trazer de volta seu filho, Dickie. Ripley aceita a oferta e 
termina por desfrutar da boa vida e da amizade de Dickie e de sua namorada Marge.  
Classificação indicativa: 14 anos
15/7, sexta, 19h

AS AVENTURAS DE PI
(Life of Pi | Ang Lee | EUA | 2012 | Aventura/Drama | Elenco: Irrfan Khan/Suraj Sharma | 
108 min | Legendado). 
Pi Patel é o filho do zelador de um zoológico localizado em Pondicherry, na Índia. Sua 
família decide se mudar para o Canadá, viajando a bordo de um imenso cargueiro. Quando 
o navio naufraga, Pi consegue sobreviver em um barco salva-vidas. Perdido em meio 
ao oceano Pacífico, ele precisa dividir o pouco espaço disponível com uma zebra, um 
orangotango, uma hiena e um tigre de bengala chamado Richard Parker.  Classificação 
indicativa: 10 anos
16/7, sábado, 19h



AMARGO PESADELO         
(Deliverance | John Boorman | EUA | 1972 | Aventura | Elenco: Jon Voight / Burt Reynolds  /  
Ned Beatty  | 110 min | Legendado). 

Um grupo de amigos (Ed, Lewis, Bobby e Drew) decide descer a correnteza de um rio 
pela última vez, antes que ele se torne uma represa. Apesar de advertidos pelo pessoal 
da região, ignoram os perigos existentes e partem rumo a uma arriscada aventura. 
Classificação indicativa: 14 anos
17/7, domingo, 19h

TITANIC
(James Cameron | EUA | 1997 | Drama/Romance | Elenco: Leonardo DiCaprio/Kate Winslet | 
194 min | Legendado).  
Uma expedição aos destroços do Titanic leva uma sobrevivente do naufrágio a relembrar 
uma grande história de amor. Em 1912, Rose é uma jovem da alta sociedade prestes a se 
casar, mas a bordo do Titanic ela conhece Jack Dawson, um jovem simples e aventureiro, 
e se apaixona pelo rapaz. Classificação indicativa: 12 anos
19/7, terça, 18h

NOÉ
(Noah | Daren Aronofsky | 2014 | EUA | Aventura | Elenco: Jennifer Connelly/Russell Crowe 
| 137 min | Legendado). 
Noé vive com a esposa Naameh e os filhos Sem, Cam e Jafé em um mundo devastado, 
onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe uma missão 
divina: construir uma imensa arca para abrigar os animais durante um dilúvio. 
Classificação indicativa: 14 anos
20/7, quarta, 19h

MESTRE DOS MARES: O LADO MAIS DISTANTE DO MUNDO
(Master and Commander: The Far Side of the World | Peter Weir | EUA | 2003 | Aventura | 
Elenco: Russell Crowe/Paul Bettany | 138 min | Legendado).  

Jack Aubrey é o capitão de um navio de guerra da marinha britânica. Com seu país 
em guerra contra a França de Bonaparte, Aubrey é atacado por um navio inimigo mais 
poderoso, que fere boa parte de sua tripulação. Ele então se sente dividido entre derrotar 
o inimigo ou retornar para cuidar dos feridos. Classificação indicativa: 14 anos
21/7, quinta, 19h

A CASA DO LAGO
(The Lake House | Alejandro Agresti | Austrália/EUA | 2006 | Romance/Fantasia | Elenco: 
Sandra Bullock / Keanu Reeves | 99 min | Legendado).  
Kate Forster é uma médica solitária que morava em uma casa à beira de um lago. Hoje 
esta casa é ocupada por Alex Wyler, um arquiteto frustrado. Kate passa a trocar cartas com 
Alex, com quem mantém um relacionamento à distância por 2 anos. Ao se descobrirem 
apaixonados, eles buscam um meio de se encontrar. Classificação indicativa: livre
22/7, sexta, 19h

CAÇADA AO OUTUBRO VERMELHO
(The Hunt for Red October | John McTiernan | EUA | 1990 | Ação | Elenco:  Sean Connery / 
Alec Baldwin | 134 min | Legendado). 

O ano é 1984. O alto comando soviético acredita na possibilidade de deserção quando o 
capitão Markus Ramius, o comandante do Outubro Vermelho - o mais moderno submarino 
russo -, desobedece ordens superiores e navega em direção à América. Diante deste 
quadro, outros submarinos soviéticos recebem ordem de afundar o Outubro Vermelho. 
Os americanos decidem fazer o mesmo, pois temem um ataque contra seu território. 
Classificação indicativa: 12 anos
23/7, sábado, 19h

A VIDA MARINHA COM STEVE ZISSOU
(The Life Aquatic with Steve Zissou | Wes Anderson | EUA | 1994 | Comédia | Elenco: Bill 
Murray/Owen Wilson/Seu Jorge | 119 min | Legendado).  
Steve Zissou  é um explorador subaquático, famoso pelo seu temperamento e também 
pelos documentários que faz sobre a vida nos oceanos. Entretanto os últimos dias não 
têm sido felizes. Esteban, seu melhor amigo, foi devorado por um tubarão-jaguar. Em 
meio a seus problemas, Zissou se prepara para realizar seu maior épico, que permitirá 
que se vingue do tubarão-jaguar. Classificação indicativa: 14 anos
24/7, domingo, 19h

O RESGATE DO SOLDADO RYAN
(Saving Private Ryan | Steven Spielberg | EUA | 1998 | Drama/Guerra | Elenco: Tom Hanks / 
Matt Damon | 169 min | Legendado).  
Durante a Segunda Guerra Mundial, o alto comando do exército descobre que quatro 
irmãos Ryan estavam nas forças armadas e que três deles foram mortos. O Capitão John 
Miller é designado para salvar o último soldado da família Ryan e retirá-lo do conflito. 
Classificação indicativa: 14 anos
26/7, terça, 18h30

ESPECIAL DE FÉRIAS

O ESPANTA TUBARÕES
(Shark Tale | Bibo Bergeron/Rob Letterman/Vicky Jenson | EUA | 2004 | Animação | 90 min 
| Dublado) 
Oscar é um pequeno peixe que tem sonhos grandes. Após ser perseguido pelo filho do 
tubarão-chefe, Oscar presencia sua morte. Querendo bancar o herói, ele assume a autoria 
do assassinato e, com isso, se torna uma grande celebridade no mundo aquático. Porém 
a situação se complica quando ele é designado para repetir a façanha, eliminando outros 
tubarões. Classificação indicativa: livre
1o/7, sexta, 16h30

A FUGA DAS GALINHAS
(Chicken Run | Nick Park/Peter Lord  | EUA | 2000 | Animação | Dublado | 84 min). 
Na década de 50, em uma fazenda em Yorkshire, a galinha Ginger busca incessantemente 
um meio de conseguir escapar do fim trágico que seus donos reservaram para ela e seus 
semelhantes. Após várias tentativas frustradas, surge na granja o galo Rocky com uma 
ambiciosa promessa: ensinar como voar às galinhas. Classificação indicativa: livre
2/7, sábado, 16h30

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO
(How to Train Your Dragon | Chris Sanders / Dean Deblois | EUA | 2010 | Animação | 98 min 
| Dublado). 
Soluço é um viking adolescente que não combina muito bem com a longa tradição de sua 
tribo de heróicos matadores de dragões. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele 
encontra um dragão que desafia tanto ele quanto seus amigos a encararem o mundo a 
partir de outro ponto de vista.  Classificação indicativa: livre
6/7, quarta, 16h30

KUNG FU PANDA
(Mark Osborne / John Stevenson | EUA | 2008 | Fantasia | 90 min | Dublado). 
O irreverente e preguiçoso panda chamado Po é o único capaz de salvar o Vale da Paz 
do vilão Tai Lung, um poderoso leopardo das neves. Com os ensinamentos de Shifu, Po 
se torna um grande mestre do Kung Fu, à semelhança do Mestre Macaco, um exímio 
guerreiro que é tudo o que o panda quer ser. Classificação indicativa: livre
7/7, quinta, 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 por 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
8/7, sexta, 16h30

JURASSIC WORLD: O MUNDO DOS DINOSSAUROS
(Colin Trevorrow | 2015 | Aventura | Elenco: Chris Pratt/ Irrfan Khan | 124 min | Dublado).
O Parque dos Dinossauros está aberto para visitação, e o público tem a chance de ver de 
perto as mais diversas espécies. Porém, um desses animais, resultado de experiência 
genética, desenvolve alta inteligência e se torna uma ameaça para todos.. Classificação 
indicativa: 12 anos
10/7, domingo, 16h30



SPIRIT - O CORCEL INDOMÁVEL
(Spirit: Stallion of The Cimarron | Kelly Asbury / Lorna Cook | EUA | 2002| Animação | 83 
min | Dublado ) 
Animação sobre a amizade entre um menino indígena e um cavalo indomável apaixonado 
por uma égua. Ambientada no Velho Oeste americano, mostra o impacto do processo 
civilizatório na vida dos três e também na amizade que construíram. Classificação 
indicativa: livre
13/7, quarta, 16h30

O PRÍNCIPE DO EGITO
(The Prince of Egypt | Brenda Chapman/ Simon Wells/ Steve Hickner | EUA | 1998 | 
Animação | 99 min | Dublado) 
No Egito antigo, quando os hebreus lá viviam como escravos, o faraó Seti, temendo o 
constante nascimento de crianças hebreias, ordena que todos os bebês hebreus do sexo 
masculino sejam afogados. Uma hebreia se desespera e coloca seu filho em uma cesta no 
rio. A criança acaba sendo encontrada pela rainha e assim Moisés é criado como irmão do 
herdeiro do trono de Seti. Classificação indicativa: livre
14/7, quinta, 16h30

DESVENTURAS EM SÉRIE
(A Series of Unfortunate Events | Brad Silberling | EUA/Alemanha | 2016 | Aventura | 
Elenco: Jim Carrey/Emily Browning) | 108 min | Dublado). 

Klaus, Violet e Sunny são três irmãos que recebem a notícia de que seus pais morreram 
em um incêndio. Como são menores de idade, eles não podem herdar sua fortuna, o 
que apenas ocorrerá quando Violet completar 18 anos. O trio passa então a morar com 
o Conde Olaf, um parente ganancioso que deseja tomar a fortuna das crianças para si. 
Classificação indicativa: 10 anos
15/7, sexta, 16h30

BOB ESPONJA - O FILME
(The SpongeBob SquarePants Movie | Stephen Hillenburg | EUA | 2004 | Animação | 87 min 
| Dublado).  
Após a coroa do Rei Netuno ser roubada, Bob Esponja e seu melhor amigo Patrick partem em 
uma viagem pela Fenda do Bikini para reencontrá-la. No caminho eles precisam enfrentar 
monstros marinhos, vilões perigosos e vários bandidos. Classificação indicativa: livre
16/7, sábado, 16h30

MOGLI: ENTRE DOIS MUNDOS
(Mowgli: Legend Of the Jungle | Andy Serkis | EUA | 2018 | Aventura | Elenco: Rohan Chand 
| 104 min | Dublado). 
Criado por uma alcateia em meio às florestas da Índia, Mogli vive com os animais da selva 
e conta com a amizade do urso Baloo e da pantera Bagheera. Ele é aceito por todos os 
animais, exceto pelo temido tigre Shere Khan. Quando Mogli se defronta com suas origens 
humanas, perigos maiores do que a rixa com Shere Khan podem surgir. Classificação 
indicativa: 12 anos
17/7, domingo, 16h30

BOB ESPONJA: UM HERÓI FORA D'ÁGUA
(The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | Paul Tibbitt | EUA | 2015 | Animação | 92 
min | Dublado). 
A vida na Fenda do Biquíni não podia ser melhor para o eterno otimista Bob Esponja 
e seus amigos: o leal estrela-do-mar Patrick, o sarcástico Lula Molusco, a esquilo 
cientista Sandy e o capitalista crustáceo, Sr. Sirigueijo. Quando a ultrassecreta receita do 
hambúrguer de Siri é roubada, os adversários Bob Esponja e Plankton precisam unir suas 
forças em uma viagem através do tempo e do espaço para enfrentarem o malvado pirata 
Barba Burguer. Classificação indicativa: livre
27/7, quarta, 16h30

BEE MOVIE: A HISTÓRIA DE UMA ABELHA
(Bee Movie | Simon J. Smith / Steve Hickner | EUA | 2007 | Animação | 90 min | Dublado). 
Barry B. Benson é uma abelha que acaba de se formar na faculdade, mas não se sente 
satisfeito em executar uma única função durante toda a sua vida, na fabricação de mel. 
Em uma viagem fora da colmeia, ao lado das abelhas que colhem néctar, Barry tem sua 
vida salva pela florista nova-iorquina Vanessa. É quando descobre que seres humanos 
colhem e vendem mel. Classificação indicativa: livre
28/7, quinta, 16h30

A PRINCESINHA
(A Little Princess | Alfonso Cuarón | EUA | 1995 | Fantasia | Elenco:  Liesel Matthews/Liam 
Cunningham | 97 min | Dublado). 

1914, Índia. Sara Crewe  é uma garota inglesa que vivia feliz, apesar de ser órfã de mãe. 
urante a 1ª Guerra Mundial, seu pai (o capitão Crewe) precisa viajar. Antes, porém, ele vai 
a Nova York para deixar Sara em um internato para moças, no qual a mãe dela já tinha 
estudado e que é agora administrado com mão de ferro pela Srta. Minchin.  Classificação 
indicativa: livre
29/7, sexta, 16h30

TURMA DA MÔNICA EM UMA AVENTURA NO TEMPO                  
(Maurício de Sousa | Brasil | 2007 | Animação | 80 min). 

Franjinha está trabalhando na construção de uma máquina do tempo, que reunirá moléculas 
dos 4 elementos básicos da natureza: ar, água, fogo e terra. Porém, seu laboratório é 
invadido por Cebolinha e Cascão, que estão fugindo da Mônica. O coelhinho Sansão é atirado 
nos garotos, mas acaba batendo no aparelho. Classificação indicativa: livre
30/7, sábado, 16h30

OS GOONIES
(The Goonies | Richard Donner | EUA | 1985 | Aventura | Elenco: Corey Feldman/Sean Astin 
| 114 min | Dublado). 

Com os prédios de seu bairro prestes a serem demolidos (o que forçará a mudança de 
todos os residentes do local), um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de 
despedida. É quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e 
evitar a destruição de suas casas. Classificação indicativa: livre  
31/7, domingo, 16h30

II FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL DE BELO HORIZONTE

1A SESSÃO, 16H30 - 17H10 (40 MINUTOS)
Brincando de Magia (Magic Play | Natasha Cánepa | Animação | 2018 | EUA | 3’)          
A Soneca (The Nap | Catherine Ricoul | Animação | 2019 | França | 3’)                         
A Torrada de Kobi (Kobi’s Toast | Pei Yi Tong | 2020 | Animação | Inglaterra | 3’ )   

Cake Fighter (Ianna Leal / Kelvin Lessa | Ficção | 2017 | Ceará | 3’)         
Os Flautistas de Contagem (Sheila Rodrigues | Animação | 2018 | Minas Gerais | 4’) 



Bastet (Assaggi Piá | Experimental | 2020 | São Paulo | 1’)                                              
Juan Vento (Juan viento | Carlos Farina | 2020 | Animação |  Argentina | 4’)            
Tudo Verdim (Patrícia Dias | Animação | 2013 | Bahia | 11’)       
Fada (Fairy | Shirley Galano | Experimental | 2019 | 1’)             
Primeira Flauta (Poeira Estúdio de Animação | Animação | 2018 | Minas Gerais | 4’)                
Dia de Chuva (Sheila Rodrigues/Alexandre Augusto| Animação | 2018 | Minas Gerais | 4’)

2A SESSÃO 17H30 – 18H15 (44 MINUTOS)
A Poção (La Pócima/ Gabriela Martinez Garza | Animação | 2019 | Espanha | 7’)      
Disque-Quilombola (David Reeks | Documentário | 2012 | Brasil |13’)       
Girlsboysmix (Lara Aerts | Documentário | 2020 | Holanda | 6’)                                    
Vida Dentro de um Melão (Helena Frade | Animação | 2020 |18’)
20/7, quarta

1A SESSÃO, 16H30 - 17H23 (53 MINUTOS)
Jaluli (Itandehui Jansen | Ficção | 2020 | México | 9’)                                                     
O Véu de Amani (Renata Diniz | Ficção | 2019 | Distrito Federal | 15’)                          
A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira 
(Beatriz Ohana | Ficção | 2019 | Rio de Janeiro | 15’)          
Trincheira (Paulo Silver | Ficção | 2019 | Alagoas | 15’)

2A SESSÃO 17H30 - 18H14 (44 MINUTOS)
Mitos Indígenas em Travessia (Julia Vellutini / Wesley Rodrigues | Animação | MT/ MS/TO | 
2019 | 22’)                                                                                                         
No Tempo do Verão (Wewito Piyãko | Documentário  | Acre | 2012 | 22’)
21/7, quinta

1A SESSÃO, 16H30 - 17H21 (51 MINUTOS)
O Celaticomus (Marcelo Tanure | Animação | 2020 | Minas Gerais | 17’)                
Fome (Felipe Fré | Ficção | 2019 | São Paulo | 17’)                                                        
O Poeta do Barro Vermelho ( Matheus Nobre | Animação | 2019 | Alagoas | 6’)          

Fermento (Carlos Eduardo Ceccon | Ficção | 2020 | Santa Catarina | 11’)

2A SESSÃO, 17H30 - 18H18 (48 MINUTOS)
O Menino Leão e a Menina Coruja (Renan Montenegro |Ficção | 2017 | Distrito Federal | 16’) 
Osiba Kangamuke - Vamos lá, criançada (Haya Kalapalo/Tawana Kalapalo/Thomaz Pedro/
Veronica Monachini de Carvalho | Documentário | 2016 | Mato Grosso | 20’)     
Sh’hab (Amal Al-Muftah | Ficção | 2018 | Qatar | 13’)
22/7, sexta

UM FILME DE CINEMA                    
(Thiago B. Mendonça | Ficção | 2017 | São Paulo |  84’). 
Bebel, filha de um diretor de cinema em crise, decide fazer um filme com seus amigos. O 
filme se torna uma grande aventura e leva a turma da Bebel e sua família a um mergulho 
na história do cinema.
23/7, sábado, 16h30

ALICE DOS ANJOS            
(Daniel Leite Almeida | Ficção | 2021 | Brasil | 76’). 
No quintal da casa de sua avó, no sertão nordestino, Alice dos Anjos (Tiffanie Costa) 
encontra um apressado bode preto que usa terno e gravata. Tentando alcançá-lo, 
a menina cai em um buraco e é transportada para um mundo mágico, repleto de 
personagens malucos e muitas aventuras. Em uma livre e divertida adaptação de “Alice 
no País das Maravilhas”, Daniel Leite Almeida combina diferentes figuras e temas do 
imaginário brasileiro à clássica história de Lewis Carroll.
Classificação indicativa do Festival: livre
24/7, domingo, 16h30

MOSTRA DE CINEMA — GALPÃO 40 ANOS

VIDEORRETRATOS
(Filipe Lampejo/Vinícius de Souza| Brasil | 2022 | 30 min)

Para comemorar seus 40 anos, o Galpão realizou uma série de videorretratos, uma 
linguagem inédita no repertório da companhia. São retratos em movimento de cada ator e 
atriz do grupo, produzidos em estúdio, misturando fotografia, cinema e teatro. A série tem 
como pano de fundo uma vertiginosa festa de aniversário por onde circulam personagens 
imaginários, inspirados em vários tipos que já estiveram nas plateias e nos palcos do 
Galpão. Classificação indicativa: livre
Vídeorretratos (30 min) + Bate-papo (40 min)
27/7, quarta, 19h

VIDEORRETRATOS • A PRIMEIRA PERDA DA MINHA VIDA • PARTIDA DE VÔLEI À 
SOMBRA DO VULCÃO
A PRIMEIRA PERDA DA MINHA VIDA
(Inês Peixoto | Brasil | 2021 | 25 min)

A primeira perda da minha vida realiza um mergulho poético no mundo do cinema e do 
teatro, por meio das cartas de uma boneca perdida. As filmagens feitas no teatro do 
Galpão Cine Horto fundem as duas linguagens, num exercício de profunda fantasia e 
imaginação. Classificação indicativa: livre

PARTIDA DE VÔLEI À SOMBRA DO VULCÃO
(Clarissa Campolina / Fernanda Vianna | Brasil | 2021 | 39 min)
Hipnotizada pela imagem de um vulcão ativo do outro lado do mundo, uma mulher 
parte ao encontro de sua fúria. No caminho, sem conseguir voltar, ela se descobre em 
uma gravidez extraordinária, começando o relato da viagem que dá forma a esta peça-
filme, jornada entre o teatro e o cinema inspirada nas narrativas do realismo fantástico. 
Classificação indicativa: 12 anos
28/7, quinta, 19h

VIDEORRETRATOS • FOGO FÁTUO
FOGO FÁTUO
Documentário
(Eduardo Moreira / Luiz Felipe Fernandes | Brasil | 2021 | Documentário | 50 min)
O filme retrata particularidades do processo de criação desenvolvido pelo Grupo Galpão 
ao longo de quase 40 anos de existência. Classificação indicativa: livre
29/7, sexta, 19h

VIDEORRETRATOS • ÉRAMOS EM BANDO
ÉRAMOS EM BANDO
(Marcelo Castro / Pablo Lobato / Vinícius de Souza | Brasil | 2020 | Documentário | 54 
min). Impedidos de estrear seu 25º espetáculo por conta da pandemia de covid-19, atrizes 
e atores do Grupo Galpão se lançam em uma primeira experiência artística no ambiente 
virtual. Um trabalho de resistência poética. Classificação indicativa: 12 anos
30/7, sábado, 19h

VIDEORRETRATOS • MOSCOU 
MOSCOU
(Eduardo Coutinho | Brasil | 2009 | Documentário | 77 min)
Em Belo Horizonte o Grupo Galpão aceitou o desafio de montar, ao longo de três semanas 
de ensaios, a peça teatral “As Três Irmãs”, de Tchekhov. Com um detalhe: a peça jamais 
será apresentada ao público. O documentário registra os ensaios e os exercícios cênicos 
realizados pela trupe, questionando as fronteiras e os limites entre realidade e ficção. 
Gentilmente cedido para exibição pela Videofilmes. Classificação indicativa: livre
31/7, domingo, 19h

Informações sobre o II Festival de Cinema Infantil:  

www.cinemadebrinquedo.com.br



PRÉ-ESTRÉIA

PRECISO FALAR SOBRE ELA              
(Lilih Curi-Segredo Filmes | Brasil | 2022 | Documentário | 22 min)

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

ATENÇÃO

Cine Santa Tereza 
Rua Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza  

Terça a domingo, das 16h às 21h

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

• RESPEITE O FLUXO DE CIRCULAÇÃO EM SENTIDO ÚNICO E A 
LOTAÇÃO DE CADA AMBIENTE

• HIGIENIZE AS MÃOS COM SABÃO OU ÁLCOOL EM GEL 70%

• NÃO COMA NEM BEBA DENTRO DA SALA DE CINEMA

• RESPEITE O PROTOCOLO DE SAÍDA AO FINAL DA SESSÃO

• MANTENHA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 METRO DAS OUTRAS PESSOAS 
NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

• NÃO PERMANEÇA NA SALA E NO ESPAÇO EXPOSITIVO APÓS O 
FINAL DA SESSÃO/VISITAÇÃO

• RECOMENDA-SE QUE IDOSOS, PESSOAS COM COMORBIDADES E  
PESSOAS NÃO VACINADAS USEM MÁSCARA EM QUALQUER AMBIENTE.

• EVITE MOVIMENTAÇÃO NA SALA DE CINEMA  ANTES E DURANTE 
AS SESSÕES

A Biblioteca do Cine Santa Tereza já está aberta para visitação. 
Atenção aos novos horários de funcionamento:
De terça a sexta-feira, das 10h às 19h.

BIBLIOTECA

ENCONTROS E DESENCONTROS 
(Lost in Translation | Sofia Coppola | EUA/Japão | 2003 | Drama | Elenco: Bill Murray / 
Scarlett Johansson | 101 min | Legendado)

Bob Harris e Charlotte, são dois americanos em Tóquio. Bob, é um decadente astro 
de cinema que está na cidade para filmar um comercial de uísque. E a bela Charlotte, 
acompanha o marido, John, um fotógrafo viciado em trabalho. Ambos estão no mesmo 
hotel, e não se conhecem. Até que um dia ele se conhecem e um novo mundo se 
descortina para ambos.
Classificação indicativa: 14 anos
25/6, sábado, 19h

FAMA
(Fame  | Alan Parker | EUA | 1980 | Drama/Musical | Elenco: Irene Cara / Laura Dean | 
134 min | Legendado)

Em Nova York, os estudantes de diversas origens sociais de uma escola de arte cênicas 
se deparam com seus sonhos e suas frustrações no decorrer do curso, mas acima de 
tudo almejam serem amados e reconhecidos artisticamente.
Classificação indicativa: 14 anos
26/6, domingo, 16h30

CASABLANCA
(Casablanca | Michael Curtiz | EUA | 1942 | Drama/Romance | Elenco: Ingrid Bergman / 
Humphrey Bogart | 102 min | Legendado)

Casablanca é a rota obrigatória de quem está fugindo dos nazistas na Segunda Guerra 
Mundial. É lá que Rick vai reencontrar Ilsa, anos depois de terem se apaixonado e se 
perdido em Paris.
Classificação indicativa: 12 anos
26/6, domingo, 19h

A LISTA DE SCHINDLER
(Schindler’s List | Steven Spielberg | EUA | 1993 | Drama | Elenco: Liam Neeson / 
Ralph Fiennes | 195 min | Legendado)

A história real ronda em torno do alemão Oskar Schindler, que viu na mão-de-obra 
judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua 
forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir 
uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso 
transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da História, quando este 
alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus.
Classificação indicativa: 14 anos
28/6, terça, 18h

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

ATENÇÃO

A partir de materiais de arquivo e imagens atuais, o curta documentário PRECISO FALAR 
SOBRE ELA traz uma abordagem pessoal da diretora Lilih Curi sobre a vida do primo 
Marden, diagnosticado com ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença que afeta o 
sistema nervoso de forma progressiva e degenerativa. Por meio da memória e do afeto, o 
filme valoriza a vida ao apresentar um olhar diferenciado para o nosso presente e futuro a 
partir do que nos acontece.
Sessão Comentada
5/7, terça, 19h

LANÇAMENTO

SESSÃO ESPECIAL

CINE ENSAIO

DO KILOMBO DO BREJO AO BAIRRO APARECIDA - HISTÓRIAS DE RESISTÊNCIA, 
CULTURA, TRADIÇÃO E DEVOÇÃO
(Lucas Lara l Brasil l 2022 l documentário l 38 min)

O documentário dá voz e visibilidade à Comunidade do Brejo e à periferia com o objetivo 
de destacar a importância de sua contribuição ao patrimônio artístico e cultural de 
Carmópolis de Minas a partir de sua herança africana, de suas memórias e de seus 
valores filosóficos. Classificação indicativa: Livre
Sessão comentada
8/7, sexta, 19h

A DONA DO TACHO                                         
(Marcelo Wanderley l Brasil l 2021 l documentário l 23 min)
Documentário sobre Dona Nelsa. A matriarca comandou por décadas o Xapuri, conceituado 
restaurante de comida mineira em Belo Horizonte, fundado em 1987.  O  filme mostra sua 
luta pela manutenção da cozinha mineira tradicional. Exibição integrante da programação 
comemorativa oficial do Dia da Gastronomia Mineira.
Sessão comentada
9/7, sábado, 16h30

O projeto Cine Ensaio abre espaço para trabalhos audiovisuais de caráter universitário, 
experimental e educativo, produzidos em contextos de formação acadêmica ou formações 
livres. Proporciona a projetos educativos e sociais, jovens realizadores, professores e 
estudantes um espaço para exibição, encontro e reflexão.

REDES CRIATIVAS
Exibição do documentário resultante do projeto Redes Criativas, que realizou oficinas de 
audiovisual, patrimônio cultural, mídias digitais e música/trilha sonora para adolescentes 
e jovens de 6 municípios da RMBH (Vespasiano, Ibirité, Ribeirão das Neves, Nova Lima, 
Belo Horizonte e Santa Luzia). 

Em Belo Horizonte, o projeto aconteceu em parceira com a Associação de Moradores de 
Santa Tereza com ações voltadas para os jovens da Vila Dias, localizada no mesmo bairro. 
3/7, domingo, 16h30


