
 



 

BESOURO 

 
Gênero:ação 

Direção: João Daniel Tikhomiroff 

Duração:1h15min (aprox.) 

 

Sinopse:Bahia, década de 20. No interior os negros continuavam sendo 
tratados como escravos, apesar da abolição da escravatura ter ocorrido 
décadas antes. Entre eles está Manoel (Aílton Carmo), que quando criança 
foi apresentado à capoeira pelo Mestre Alípio (Macalé). O tutor tentou 
ensiná-lo não apenas os golpes da capoeira, mas também as virtudes da 
concentração e da justiça. A escolha pelo nome Besouro foi devido à 
identificação que Manuel teve com o inseto, que segundo suas 
características não deveria voar. Ao crescer Besouro recebe a função de 
defender seu povo, combatendo a opressão e o preconceito existentes. 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-421143/


 

 

SUDOESTE 
 
 
Gênero: drama   
Direção: Eduardo Nunes 
Classificação: 14 anos   
Duração: 128 min.  

 

 

Sinopse: Em uma cidade pacata e anônima, durante um dia 

apenas, Clarice (Simone Spoladore) vê sua vida se desenrolar 

de maneira circular, da morte ao nascimento, e depois à velhice 

mais um vez. Ela observa as pessoas ao seu redor, que não 

envelhecem, e que não entendem sua existência. Esta mulher 

deve compreender a importância de temas fundamentais como a 

vida, a morte, a maternidade e a violência. 

  

 



 

A CASA VERDE 

 
Gênero:aventura 

Direção: Paulo Nascimento 

Duração:1h50min (aprox.) 

 

Sinopse:Misturando atores, animação e ecologia, este filme infanto-juvenil 
fala de um desenhista de quadrinhos criando a história de um cientista que 
inventa uma máquina de reciclar lixo, mas é perseguido por vilão poluidor 
que tem prejuízos por causa da invenção. Com ajuda de uma aluna, um 
alquimista e heróis imaginários, lutarão contra os malvados. 

 



 

 

VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE 

AMO 
Gênero: filme 

Duração: 1h15min (aprox.) 

 

Sinopse: 

José Renato (Irandhir Santos) tem 35 anos, é geólogo e foi enviado para 
realizar uma pesquisa, onde terá que atravessar todo o sertão nordestino. 
Sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito, 
desviando as águas do único rio caudaloso da região. À medida que a 
viagem ocorre ele percebe que possui muitas coisas em comum com os 
lugares por onde passa. Desde o vazio à sensação de abandono, até o 
isolamento, o que torna a viagem cada vez mais difícil. 

 



 

CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS 

 
Gênero:Filme 

Duração: 1h39min (aprox.) 

Sinopse: Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de 

mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann (Peter Ketnath), 

alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende 

aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), um 

homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma 

carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de 

povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio 

"milagroso" para pessoas que jamais tiveram a oportunidade de ir ao 

cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade. 

 



 

TAINÁ, A ORIGEM 
Gênero: Animação  

Duração: 1h20min aprox. 

 

Sinopse: A floresta amazônica é invadida por piratas da biodiversidade e a jovem 

índia Maya (Mayara Bentes) acaba tornando-se vitima dos bandidos, deixando órfã 

a bebê Tainá. A criança é abrigada entre as raízes de uma Grande Árvore e salva 

pelo velho e solitário pajé Tigê (Gracindo Jr), que passa a cuidar dela e só a devolve 

para seu povo cinco anos depois, quando será escolhido o novo líder defensor da 

natureza. Por ser menina, Tainá  (Wiranú Tembé) é impedida de se apresentar, mas 

pela herança da mãe, a última das guerreiras, e com o apoio da esperta menina da 

cidade Laurinha (Beatriz Noskoski) e do índio nerd Gobi (Igor Ozzy), a indiazinha 

resolve encarar os malfeitores, desvendando o mistério de sua própria origem. 

 



 

CORAÇÕES SUJOS 
Gênero:Filme 

Duração:1h30min aprox. 

 

Sinopse:O tratado de rendição assinado pelo imperador japonês Hirohito ao general 

americano Douglas MacArthur marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no 
Brasil o anúncio não marcou o fim do período de violência. Os imigrantes japoneses que 
viviam no interior do estado de São Paulo, formando a maior colônia do país fora do 
Japão, se dividiram em dois grupos. Os que acreditavam na notícia eram chamados de 
traidores da pátria, apelidados de "corações sujos", e perseguidos por aqueles que 
endeusavam o imperador e ainda acreditavam na vitória do Japão. É neste contexto que 
vive Takahashi (Tsuyoshi Ihara), dono de uma pequena loja de fotografia e casado com 
Miyuki (Takako Tokiwa), uma professora primária. Incitado pelo coronel Watanabe (Eiji 
Okuda), ele se torna o vingador daqueles que pregam a supremacia japonesa e passa a 
atacar todos aqueles que não acreditam que o país foi derrotado na guerra. 

 



 

BRASIL ANIMADO 

 
Gênero: Animação 

Duração: 1h15min (aprox.) 

 

Sinopse: Stress é um empresário que sempre pensa em novas formas de 
enriquecer. Relax é um diretor de cinema, que sempre tenta convencer Stress a 
investir em seus projetos. Um dia Relax propõe que eles encontrem o grande 
jequitibá rosa, a árvore mais antiga do Brasil. Stress gosta da ideia, pois logo vê a 
possibilidade de ganhar dinheiro vendendo ingressos para visitá-la. Só que a 
dupla não tem a menor ideia de onde ela esteja. Desta forma, partem em viagem 
pelo Brasil dispostos a encontrá-la. 



 

MATO SEM CACHORRO 
Gênero:comedia  

Duração: 1h53min aprox. 

 

Sinopse: Deco (Bruno Gagliasso) vive jogado no sofá de sua casa, apesar de ter 

bastante talento com a música. Um dia, ele encontra dois grandes amores de uma só vez: 

a radialista Zoé (Leandra Leal) e o cachorro Guto, que desmaia toda vez que fica muito 

animado. Não demora muito para que o trio viva como se fosse uma família. Só que, dois 

anos depois, Zoé termina o namoro, fica com a guarda de Guto e ainda por cima arranja 

um novo namorado (Enrique Diaz). Motivos mais do que suficientes para que Deco fique 

revoltado e prepare uma vingança: sequestrar Guto. Para tanto ele conta com a ajuda de 

seu primo Leléo (Danilo Gentili). 

 



 

CONFIA EM MIM 
 

Gênero:Filme 

Duração:1h25min aprox. 

 

Sinopse:Mari (Fernanda Machado) tem um grande sonho: abrir seu próprio 
restaurante. Para tanto ela trabalha duro como chefe de cozinha, sempre 
focando a ascensão profissional. Até que um dia ela conhece Caio (Mateus 
Solano), um cara simpático que permite que ela enfim realize seu sonho. 
Só que logo Mari percebe que nem tudo é tão simples assim. 

 



 

O CASAMENTO DE ROMEU E JULIETA 
Gênero: Comédia, Romance 

Duração: 1h30min (aprox.) 

Direção: Bruno Barreto 

Classificação: 10 anos. 

Sinopse: Alfredo Baragatti (Luís Gustavo) é um advogado descendente de italianos, que 

é palmeirense roxo e membro do Conselho Deliberativo do clube. Alfredo criou sua Julieta 
(Luana Piovani) para ser como ele, mais uma apaixonada pelo Palmeiras. Batizada em 
homenagem aos ídolos palmeirense, "juli" de Julinho e "eta" de Echevarietta, ela é 
jogadora do time feminino do Palmeiras, jogando como centroavante. Julieta se apaixona 
por Romeu (Marco Ricca), um médico oftalmologista de 45 anos que é corinthiano roxo. 
Em nome do amor Romeu aceita se passar por palmeirense, chegando a se filiar como 
sócio do clube e ir aos jogos para torcer pelo rival. Tais atitudes geram desconfiança em 
sua família, principalmente em seu filho Zilinho (Leonardo Miggiorin) e na avó Nenzica 

(Berta Zemmel), ambos corinthianos fanáticos. 

 



 

CAIXA 2 
Gênero: Comédia 

Duração: 1h23min (aprox.) 

Classificação: 12 anos 

Direção: Bruno Barreto 

Sinopse: 

Luiz Fernando (Fúlvio Stefanini) é um banqueiro rico, que em uma transação de 
precatórios consegue um ganho extra de R$ 50 milhões. Como o doleiro que geralmente 
desconta o cheque e envia os dólares para sua conta em Zurique está em coma, Luiz 
decide usar sua secretária (Giovana Antonelli) como "laranja". Porém ele se vê em apuros 
quando Romeiro (Cássio Gabus Mendes), seu funcionário e que levaria inicialmente R$ 2 
milhões da transação, coloca um dígito errado ao fazer o depósito. Isto faz com que o 
dinheiro caia na conta de uma mulher trabalhora e honesta (Zezé Polessa), cujo marido 
(Daniel Dantas) foi recentemente demitido pelo banco de Luiz Fernando. Ao saber do caso 

ela se recusa a fazer o estorno, gerando complicações para todos. 

 



 

O MAIOR AMOR DO MUNDO 
Gênero: filme 

Duração: 1h46min (aprox.) 

 

 

 

Sinopse: 

Antônio, famoso astrofísico brasileiro e professor em uma universidade 
americana, recebe a notícia de que tem uma doença fatal. Ao retornar ao 
Brasil para receber uma homenagem oficial, ele descobre a identidade de 
seus verdadeiros pais e a surpreendente história de amor entre eles, o que 
muda sua vida. 

 



 

O INVASOR 
Gênero:Drama, Suspense 

Duração:97 min (aprox.) 

 

Sinopse: 

Estevão, Ivan e Gilberto são companheiros desde os tempos de faculdade. 
Além disto, são sócios em uma construtora de sucesso há mais de 15 
anos. O relacionamento entre eles sempre foi muito bom, até que um 
desentendimento na condução dos negócios faz com que eles entrem em 
choque, com Estevão, sócio majoritário, ameaçando deixar o negócio. 
Acuados, Ivan e Gilberto decidem então contratar Anísio (Paulo Miklos), um 
matador de aluguel, para assassinar Estevão e poderem conduzir a 
construtora do modo como bem entendem. Entretanto, Anísio tem seus 
próprios planos de ascensão social e aos poucos invade cada vez mais as 
vidas de Ivan e Gilberto. 

 



 

LULA, O FILHO DO BRASIL 
Gênero:Drama, Biografia 

Duração: 2h10min (aprox.) 

Direção: Fábio Barreto 

Classificação: 16 anos 

Sinopse:1945, sertão de Pernambuco. Menos de um mês após Aristides 
(Milhem Cortaz) partir para São Paulo com uma mulher bem mais nova, 
dona Lindu (Glória Pires) dá a luz ao seu sétimo filho: Luiz Inácio da Silva, 
que logo ganha o apelido de Lula. Sem ter a quem recorrer, Lindu cuida da 
família sozinha. Três anos depois Aristides retorna, acompanhado de 
Sebastiana, sua filha. Uma semana depois ele parte mais uma vez, 
deixando o bebê e levando consigo Jaime (Maicon Gouveia), o segundo 
filho mais velho. Durante a seca de 1952 a família recebe uma carta de 
Aristides, chamando-a para viver com ele em São Paulo. Lindu vende tudo 
o que tem e viaja para São Paulo, junto com os filhos. Ao chegar descobre 
que a carta era falsa. Quem a escreveu foi Jaime, que já não aguentava 
mais os maus tratos do pai. A família passa a viver em Santos, onde 
Aristides vivia com outra mulher e trabalhava como estivador. Vivendo em 
condições precárias, a família ainda precisa lidar com a crescente violência 
de Aristides 



 

NÃO É TARDE PARA RECOMEÇAR 
Gênero:Gospel 

Duração:82 min (aprox.) 

 

Sinopse: 

Para muitos, esquecer o passado é a forma mais simples de se recomeçar. 

Para quem ama, voltar ao passado é buscar algo que se perdeu!” 

O tempo pode destruir um grande amor? Destruir uma história que foi 

construída com sentimentos que ficam apenas na lembrança? Essa linda 

história retrata a realidade de um relacionamento desgastado pelo tempo. 

Jenni está desesperada por ver seu casamento com Gabriel desmoronar. 

Uma viagem ao passado será suficiente para reconstruir esse amor? 

Nessa trama recheada de emoções e reviravoltas, voltar ao marco zero 

pode ser a solução pra recomeçar! 

 



 

NARRADORES DE JAVÉ 
 

Gênero: Drama 

Direção: Eliane Caffe 

Duração: 1h39min (aprox.) 

Sinopse: Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a rotina dos 

habitantes do pequeno vilarejo de Javé. É aí que eles se deparam com o anúncio 

de que a cidade pode desaparecer sob as águas de uma enorme usina 

hidrelétrica. Em resposta à notícia devastadora, a comunidade adota uma ousada 

estratégia: decide preparar um documento contando todos os grandes 

acontecimentos heróicos de sua história, para que Javé possa escapar da 

destruição. Como a maioria dos moradores são analfabetos, a primeira tarefa é 

encontrar alguém que possa escrever as histórias. 

 



 

O quatrilho 
 

Gênero:comédia dramática 

Direção: Fábio Barreto 

Duração:1h50min (aprox.) 

 

Sinopse: 

Rio Grande do Sul, 1910. Em uma comunidade rural composta por 
imigrantes italianos, dois casais muito amigos se unem para poder 
sobreviver e decidem morar na mesma casa. Mas o tempo faz com que a 
esposa (Patricia Pillar) de um (Alexandre Paternost) se interesse pelo 
marido (Bruno Campos) da outra (Glória Pires), sendo correspondida. Após 
algum tempo, os dois amantes decidem fugir e recomeçar outra vida, 
deixando para trás seus parceiros, que viverão uma experiência dramática 
e constrangedora, mas nem por isto desprovida de romance. 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-421143/


 

O CAMINHO DAS NUVENS 
 

Gênero:drama 

Direção: Vicente Amorin 

Duração:1h25min (aprox.) 

 

Sinopse:Romão (Wagner Moura) é um caminhoneiro que está desempregado no 

momento. Sem conseguir emprego e tendo que sustentar sua mulher Rose 
(Cláudia Abreu) e seus cinco filhos, ele decide partir em busca de um local onde 
possa conseguir o sonhado emprego que lhe pagará o salário de R$ 1000,00. 
Romão e sua família partem então numa jornada de 3200 km, saindo de Santa 
Rita, na Paraíba, até o Rio de Janeiro de bicicleta. 

 



 

DEUS É BRASILEIRO 
 

Gênero:drama, comédia 

Direção: Carlos Diegues 

Duração:1h50min (aprox.) 

 

Sinopse:Cansado de tantos erros cometidos pela humanidade, Deus (Antônio 

Fagundes) resolve tirar umas férias dela, decidindo ir descansar em alguma 
estrela distante. Para tanto precisa encontrar um substituto para ficar em seu lugar 
enquanto estiver fora. Deus resolve então procurá-lo no Brasil, país tão religioso 
que ainda não tem um santo seu reconhecido oficialmente. Seu guia em sua 
busca é Taoca (Wagner Moura), um esperto pescador que vê em seu encontro 
com Deus sua grande chance de se livrar dos problemas pessoais. Juntos eles 
rodarão o Brasil em busca do substituto ideal. 



 

DOMÉSTICAS 
 

Gênero:drama, comédia 

Direção: Fernando Meirelles, Nando Olival 

Duração:1h25min (aprox.) 

 

Sinopse:No meio da nossa sociedade, existe um Brasil notado por poucos. Um 

Brasil formado por pessoas que, apesar de morar dentro de sua casa e fazer parte 
de seu dia a dia, vivem como se não estivessem lá. Cinco das integrantes deste 
Brasil são mostradas em "Domésticas - O Filme": Cida, Roxane, Quitéria, 
Raimunda e Créo. Uma quer se casar, a outra é casada mas sonha com um 
marido melhor. Uma sonha em ser artista de novela e outra acredita que tem por 
missão na Terra servir a Deus e à sua patroa. Todas têm sonhos distintos mas 
vivem a mesma realidade: trabalham como empregada doméstica. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-66256/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-66257/


 

CIDADE DE DEUS 
 

Gênero:drama 

Direção: Fernando Meirelles, Katia Lund 

Duração:2h15min (aprox.) 

 

Sinopse:Buscapé (Alexandre Rodrigues) é um jovem pobre, negro e muito 

sensível, que cresce em um universo de muita violência. Buscapé vive na Cidade 
de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. 
Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé acaba sendo 
salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, o qual permite que 
siga carreira na profissão. É através de seu olhar atrás da câmera que Buscapé 
analisa o dia-a-dia da favela onde vive, onde a violência aparenta ser infinita. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-66256/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-31762/


 

BATISMO DE SANGUE 
 

Gênero:drama 

Direção: Helvécio Ratton 

Duração:1h50min (aprox.) 

 

Sinopse:São Paulo, fim dos anos 60. O convento dos frades dominicanos torna-

se uma trincheira de resistência à ditadura militar que governa o Brasil. Movidos 
por ideais cristãos, os freis Tito (Caio Blat), Betto (Daniel de Oliveira), Oswaldo 
(Ângelo Antônio), Fernando (Léo Quintão) e Ivo (Odilon Esteves) passam a apoiar 
o grupo guerrilheiro Ação Libertadora Nacional, comandado por Carlos Marighella 
(Marku Ribas). Eles logo passam a ser vigiados pela polícia e posteriormente são 
presos, passando por terríveis torturas. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-562640/


 

Gênero: animação   
Duração: 82 min.  
Direção:   
Paolo Conti 
Classificação: livre  
 
 
 
Sinopse 
O filme conta a divertida história de Júnior que está entrando na 
pré-adolescência e enfrentando uma crise existencial. Cavado 
acidentalmente para fora da terra e levado a um lugar distante, 
Júnior viverá uma incrível aventura com seus novos amigos Nico 
e Linda e precisará encontrar um jeito de voltar para casa, mas 
antes ele terá de impedir os planos de dominação de um terrível 
tatu-bola. 



 

Gênero: Comédia  

Duração: 1h e 30 min 

Direção: Maurício Farias, Calvito Leal  

Classificação: 14 anos  

 

Sinopse 

Depois de quase ficarem ricos com um plano quase perfeito e genial, 

Amaral (Fábio Porchat), Rodrigo (Danton Mello) e Tonico (Felipe Abib) 

estão precisando de grana mais do que nunca. A crise aumenta ainda mais 

quando Jaqueline (Natália Lage) aceita casar com um deles. Quando um 

DVD com cenas comprometedoras cai nas mãos de Danilo (Lúcio Mauro 

Filho), surge a grande chance de virar o jogo. O sonho de faturarem uma 

bolada tem apenas alguns obstáculos: um malandro capaz de tudo pra se 

dar bem (Vladimir Brichta), uma prima periguete e perigosa (Verônica 

Debom) e dois policiais nada federais. Agora é só seguir o plano 

cuidadosamente improvisado por eles, que dessa vez não tem como dar 

errado!  



 

LADO B 

Gênero: 

Duração: 

 

Sinopse:retrata com bom humor a dura realidade do cinema independente 
nacional, tendo como fio condutor a produção do “Quarta B”, filme 
produzido com apenas R$ 30 mil e vencedor da 29a Mostra Internacional 
de Cinema de São Paulo (júri popular). Traz depoimentos de profissionais 
importantes do cinema brasileiro como Fernando Meirelles, Ugo Giorgetti, 
José Belmont, Alexandre Stockler, Marcal Souza, entre outros. 

 



 

CIPRIANO 
Gênero:Drama 

Duração: 1h10min (aprox.) 

Direção:Douglas Machado 

Classificação: Livre 

Sinopse: Um homem velho, de nome Cipriano (Tarciso Prado), está prestes a 

morrer. Ele passou a vida inteira atormentado por sonhos e agora vaga solitário em 

um deles. Seus filhos Bigail (Vilma Alcântara) e Vicente (Chiquim Pereira) buscam 

um cemitério de frente ao mar, onde ele deve ser enterrado. Vida e morte. Contos, 

sonhos e religiões. Uma viagem no imaginário latino-americano através de uma 

longa peregrinação pelos sertões piauienses. O filme Cipriano compreende 

essencialmente, uma abordagem de dois temas universais: a morte e os sonhos -, 

tendo como eixo a cultura nordestina. Trata-se do primeiro longa-metragem da 

história do cinema do estado do Piauí. 

 



 

AS ESTRELAS ME MOSTRAM VOCÊ 
Gênero:Comédia Romântica 

Direção: Fabio Faria e Karin Faria 

Classificação: Livre 

Duração:96 min (aprox.) 

Sinopse: 

Tudo acontece em uma cidade do sul do Brasil, onde jovens do último ano 
do colégio enfrentam juntos seus dilemas, família, futuro e, claro, um amor 
que poderá marcá-los para o resto de suas vidas. Vitor está envolvido por 
esse sentimento. Um amor entre duas pessoas de mundos completamente 
diferentes, mas que encontram algo em comum. Em uma trama envolvente, 
recheada de emoção e incertezas, Vitor e Julia irão superar suas 
diferenças olhando pra o alto. Irão saber que as estrelas mostram muito 
mais do que um lindo céu: "As Estrelas Me Mostram Você". 

 



 

SANGUE MINEIRO 
Gênero:Aventura, Drama 

Direção: Humberto Mauro 

Classificação:  

Duração: 85 min (aprox.) 

 

Sinopse: 

Carmen, filha adotiva de um milionário mineiro, sofre uma desilusão 
amorosa ao ver seu namorado beijando sua irmã. Tenta o suicídio jogando-
se num lago, mas, é salva por dois jovens que a recolheram em uma 
fazenda. Os dois rapazes apaixonam-se por ela. 

 



 

O CANTO DA SAUDADE 
Gênero: Drama, Aventura 

Direção: Humberto Mauro 

Classificação:  

Duração:96 min (aprox.) 

Sinopse: 

A história se passa numa fazenda mineira onde dois homens estão 
apaixonados pela personagem Maria Fausta: Galdino, um acordeonista da 
região e João do Carmo, carreiro da fazenda. Além de produtor, diretor e 
autor do argumento, Humberto Mauro faz também o papel central do filme, 
o coronel Januário, um fazendeiro patriarcal que, por influência da esposa, 
entra para a apolítica candidatando-se a prefeito da cidade. 

O filme foi saudado como um dos representantes mais legítimos da vida 
interiorana brasileira, captada com sensibilidade e poesia por Humberto 
Mauro. 

 



 

PATATIVA DO ASSARÉ – AVE POESIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Rosemberg Caryri 

Classificação:  

Duração:84 min (aprox.) 

Sinopse: 

A vida e a obra do poeta Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como 
Patativa do Assaré, um dos poetas populares mais reconhecidos e célebres 
da poética nacional, em especial o lado político de seus atos, a confecção 
de seus poemas e sua relevância para a cultura brasileira, narrada através 
de depoimentos concedidos, em diversas épocas, por seus familiares, 
amigos e admiradores. 



 

 

CINE TAPUIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Rosemberg Cariry 

Classificação:  

Duração:1h 36 min (aprox.) 

Sinopse: 

Araquém é um velho cego que viaja pelo sertão cearense com o Cine 

Tapuia, seu cinema itinerante, com a ajuda da filha Iracema. Ela porém, se 

apaixona por um português que também viaja pelo sertão e cogita deixar o 

pai.  

O longa é uma homenagem ao cinema e à cultura, inspirado no romance 

Iracema, de José de Alencar. 


