
Ficha técnica dos filmes 
 
2001: Uma Odisseia no Espaço 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1968 
Classificação: Livre 
Duração: 164 min. 
Sinopse: Uma estrutura imponente preta fornece uma conexão entre o passado e o futuro nesta 
adaptação enigmática de um conto reverenciado de ficção científica do autor Arthur C. Clarke. Quando o 
Dr. Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de seus 
computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre 
homem e máquina que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo.  
 
Abominável Dr. Phibes (The Abominable Dr. Phibes) 
Direção: Robert Fuest 
Ano: 1971 
Gênero: Terror 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos. 
Duração: 95 min. 
Elenco: Vincent Price, Joseph Cotten e Hugh Griffith. 
Sinopse: Dr. Phibes está passando por perturbações emocionais após a operação da sua amada ter 
dado errado, levando à morte. Em busca de vingança da equipe de cirurgiões, ele cria uma receita fatal 
contra os médicos usando a Bíblia Sagrada como guia. Ele desencadeia uma série de atrocidades sobre 
eles, como a praga de gafanhotos. 
 
Akira (Akira) 
Direção: Katsuhiro Ôtomo 
Ano: 1988 
Gênero: Animação/Ficção científica 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 124 min. 
Elenco: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama 
Sinopse: Premiado no Festival de Cinema Fantástico de Amsterdã, esse clássico da animação japonesa 
é baseado no mangá de Katsuhiro Ôtomo, também responsável pela direção. Kaneda é o líder de uma 
gangue de motoqueiros na Neo-Tóquio do futuro, construída sobre a antiga Tóquio, que foi aniquilada 
depois de uma explosão que causou a Terceira Guerra Mundial. Um dos membros de seu grupo é 
sequestrado pelo governo, e submetido a experiências que pretendem desenvolver seu poder 
paranormal. Com isso, acaba enlouquecendo e desenvolvendo poderes que o equiparam ao lendário 
Akira. 
 
Annabelle 
Direção: John R. Leonetti 
Ano: 2014 
Classificação: 14 anos 
Duração: 99 min. 



Sinopse: John Form acha que encontrou o presente ideal para sua esposa grávida, uma boneca vintage. 
No entanto, a alegria do casal não dura muito. Uma noite terrível, membros de uma seita satânica 
invadem a casa do casal em um ataque violento. Ao tentarem invocar um demônio, eles mancham a 
boneca de sangue, tornando-a receptora de uma entidade do mal. 
 
Apocalypse Now - Final Cut 
Direção: Francis Ford Coppola 
Ano: 1979 
Classificação: 16 anos 
Duração: 182 min. 
Sinopse: Versão definitiva, restaurada e remasterizada, da obra prima de Francis Ford Coppola. No 
Vietnã, em 1970, o capitão Willard faz uma viagem perigosa e cada vez mais alucinante rio acima para 
encontrar e matar o coronel Kurtz, um antigo oficial promissor que ficou louco. Em um barco patrulha da 
Marinha cheio de inteligentes jovens de rua, um oficial da força aérea obcecado por surf e um fotógrafo 
maluco, Willard viaja cada vez mais para o coração das trevas.  
 
Asterix e o domínio dos Deuses (Astérix: Le domaine des dieux) 
Direção: Louis Clichy, Alexandre Astier 
Ano: 2014 
Gênero; Animação/Comédia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 85 min. 
Elenco: Roger Carel, Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte 
Sinopse: O imperador romano Julio César sonha em derrotar os gauleses, mas seus planos de conquista 
sempre fracassaram. Por isso, resolve mudar sua estratégia, e, ao invés de os derrotar, resolve os 
seduzir, construindo um condômino de luxo na aldeia, e, assim, mostrando as vantagens do Império. 
Mas Asterix e Obelix se opõem à essa ideia.  
 
As Bicicletas de Belleville 
Direção: Sylvain Chormet 
Ano: 2004 
Classificação: Livre 
Duração: 80 min. 
Sinopse: 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. 
Porém, durante a disputa, Champion é sequestrado. Sua avó e seu cachorro Bruno partem então em sua 
busca, indo parar em uma megalópole localizada além do oceano, chamada Belleville.  
 
Big Pai, Big Filho (Son of Bigfoot) 
Direção: Ben Stassen e Jérémie Degruson 
Ano: 2017 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Crianças acima de 6 anos 
Duração: 92 min. 
Sinopse: Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um 



mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai 
não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há 
anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer 
experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempo 
juntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação. 
 
Blade Runner - O Caçador de Androids (Blade Runner) 
Direção: Ridley Scott 
Ano: 1982 
Gênero: Ficção científica 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos. 
Duração: 117 min. 
Elenco: Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young. 
Sinopse: No século 21, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos 
em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar 
um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. 
 
Buena Vista Social Club 
Direção: Win Wenders 
Ano: 1999 
Classificação: Livre 
Duração: 105 min. 
Sinopse: Em 1996, o guitarrista Ry Cooder foi Cuba gravar um CD com músicos que estavam no 
ostracismo. Dois anos depois, ele voltou à ilha na companhia do cineasta Wim Wenders e de uma 
pequena equipe para filmar o documentário. Em seu testemunho, Wenders se isenta de comentários 
políticos e privilegia a riqueza da música e a sabedoria dos veteranos. Mostra ainda momentos 
antológicos de apresentações do grupo, alternados com depoimentos dos próprios artistas onde eles se 
sentem mais à vontade: Havana. 
 
Buster Keaton - Marinheiro de Encomenda (Steamboat Bill, Jr.) 
Direção: Buster Keaton e Charles Reisner 
Ano: 1938 
Gênero: Comédia 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre. 
Cor: Preto e branco 
Duração: 70 min. 
Elenco: Buster Keaton, William Canfield Jr., Tom McGuire e Marion Byron 
Sinopse: William Canfield Jr. é um jovem bem-educado e simplório que reencontra seu pai, o bronco 
capitão de um barco a vapor. Ele se vê forçado a enfrentar um magnata que pretende controlar toda a 
navegação ao longo do rio Mississipi. Mas os problemas realmente começam quando Willian 
apaixona-se pela filha do rival. 
 
Cantando na Chuva (Singin'in the Rain) 
Direção: Stanley Donen e Gene Kelly 
Ano: 1952 
Gênero: Comédia musical 



Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre 
Duração: 102 min. 
Elenco: Gene Kelly, Debbie Reynolds e Jean Hagen 
Sinopse: Gene Kelly é Don Lockwood, dançarino e ator, galã dos filmes de romance e paixão, o ídolo 
das matinês. Mas, na vida real, seu relacionamento com a atriz com a qual contracena, Lina Lamont, não 
vai bem. Ele prefere a companhia da aspirante à atriz Kathy Selden, que conheceu enquanto escapava 
de suas fãs. Em uma época em que os filmes mudos estão dando lugar ao cinema falado, “Cantando na 
Chuva” mostra essa transição com muito humor, diversão e números musicais que marcaram a história 
do cinema em seus tempos áureos. 
 
Casablanca (Casablanca) 
Direção: Michael Curtiz 
Ano: 1942 
Gênero: Romance/Drama 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 102 min. 
Elenco: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid 
Sinopse: Durante a Segunda Guerra, um exilado norte-americano encontra refúgio na cidade de 
Casablanca e passa a administrar uma casa noturna. Ele reencontra uma antiga paixão, que agora está 
casada e precisa de ajuda para fugir dos nazistas. 
 
Christine, O Carro Assassino 
Direção: John Carpenter 
Ano: 1983 
Classificação: 18 anos 
Duração: 110 min. 
Sinopse: Arnie Cunningham compra um Plymouth Fury 1958, que ele chama de Christine. Ele então 
desenvolve uma obsessão doentia pelo carro, para o desespero de seu amigo atleta, Dennis Guilder. 
Depois do valentão Buddy Repperton desfigurar Christine, o carro se restaura perfeitamente e começa a 
matar Buddy e seus amigos. Determinado a acabar com as mortes, Dennis e a namorada de Arnie, Leigh 
Cabot, decidem destruir Christine.  
 
Cinema Paradiso 
Direção: Giuseppe Tornatore 
Ano: 1988 
Classificação: 12 anos 
Duração: 124 min. 
Sinopse: O menino Toto se encanta pelo cinema e inicia uma grande amizade com o projecionista de 
sua pequena cidade. Já adulto e agora um cineasta bem-sucedido, Toto volta a lembrar de sua infância 
ao descobrir que seu velho amigo faleceu. 
 
Conta Comigo (Stand by me) 
Direção: Rob Reiner  
Ano: 1986 
Gênero: Drama 
Idioma: Inglês (legendado)  



Classificação: 12 anos 
Duração: 89 min. 
Sinopse: Após um desconhecido ser morto acidentalmente, perto de suas casas, quatro meninos, de 
Oregon, decidem ver o corpo. No caminho, Gordie Lachance, Vern Tessio, Chris Chambers e Teddy 
Duchamp encontram um homem em um pântano cheio de sanguessugas. Começando como uma 
simples brincadeira, a aventura dos garotos evolui para um evento marcante em suas vidas. 
 
Contato de 4º grau (The Fourth Kind) 
Direção: Olatunde Osunsanmi 
Ano: 2009 
Gênero: Ficção-científica/Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Elenco: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton, Hakeem Kae-Kazim 
Sinopse: No Alasca da década de 1960, a polícia registra um número alarmante de desaparecimento de 
pessoas sem qualquer pista do que possa ter ocorrido. Anos mais tarde, a psicóloga Dra. Abigail Tyler 
grava sessões de terapia com seus pacientes, e descobre que a causa dos problemas deles pode estar 
ligadas à abduções alienígenas. 
 
Corgi: Top dog (The Queen's Corgi) 
Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot 
Ano: 2019 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Crianças acima de 9 anos 
Duração: 85 min. 
Sinopse: Rex, o cão favorito da Rainha da Inglaterra, se perde e precisa fazer novos amigos e viver altas 
aventuras para voltar ao palácio. 
 
Detetives do Prédio Azul - O filme 
Direção: André Pellenz 
Ano: 2017 
Gênero: Aventura 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 89 min. 
Elenco: Letícia Braga, Anderson Lima, Caio Manhente, Cauê Lima 
Sinopse: Nessa primeira aventura dos pequenos detetives da televisão no cinema, o trio Bento, Sol e 
Pippo irá se envolver na maior investigação de sua vida, para evitar que o Prédio Azul seja demolido. 
Para isso, contarão com a ajuda dos Detetives do Prédio Azul originais Mila, Tom e Capim, e com a 
ajuda deles, descobrir porque a síndica, Dona Leocádia, age de maneira tão estranha. 
 
Donnie Darko (Donnie Darko) 
Direção: Richard Kelly 
Ano: 2001 
Gênero: Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 



Duração: 113 min. 
Elenco: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze 
Sinopse: Sucesso cult de 2001, tem como protagonista Donnie Darko, jovem com inteligência acima da 
média, mas com comportamento antissocial. Ele tem visões envolvendo um coelho gigante e assustador 
que o induz a humilhar seus colegas. Numa dessas alucinações, a criatura lhe conta que o mundo 
acabará em um mês, e coisas terríveis começam a acontecer. 
 
DRIVE (Drive) 
Direção: Nicolas Winding Refn 
Ano: 2012 
Gênero: Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 100 min. 
Elenco: Ryan Gosling, Carey Mulligan e Bryan Cranston 
Sinopse: Um habilidoso motorista, que é dublê em cenas de perseguição em filmes de Hollywood, 
também usa seu talento no volante para ser piloto de fuga em assaltos. Seu estilo de vida solitário e 
misterioso começa a mudar no momento em que se apaixona por uma mulher cujo marido está prestes a 
sair da prisão. Enquanto isso, o chefe da sua oficina mecânica está tentando organizar uma corrida com 
dinheiro sujo. 
 
Eureka Seven: 1 
Direção: Tomoki Kyoda 
Ano: 2009 
Gênero: Anime 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 13 anos 
Duração: 110 min. 
Sinopse: A guerra entre a humanidade e a Image, uma misteriosa forma de vida alienígena, já dura 
quase meio século. No ano 2054, um garoto a bordo da Gekko-Go (a nave capitânia da Unidade da 
Juventude Independente 303, sob o comando de Holland Novak) chamado Renton tem de resgatar sua 
amada Eureka, para isso, se envolve em batalhas contra a Image junto com seu mecha, Nirvash. Dever 
e emoção, verdades e mentiras, passado e futuro, vida e morte, realidade e sonho, e Holland: o mundo 
todo se põe em seu caminho. E na batalha final com a Image, o casal abre as portas para se tornarem 
lendas. 
 
O Fabuloso Destino de Amelie Poulain 
Direção: Jean-Pierre Jeunet 
Ano: 2001 
Classificação: 14 anos 
Duração: 122 min. 
Sinopse: Amélie é uma jovem do interior que se muda para Paris e logo começa a trabalhar em um café. 
Num belo dia, ela encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide procurar o dono. A partir 
daí, sua perspectiva de vida muda radicalmente. 
 
Os Fantasmas se divertem (BeetleJuice) 
Direção: Tim Burton 
Ano: 1988 



Gênero: Terror/Comédia 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre 
Duração: 92 min. 
Elenco: Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin e Geena Davis. 
Sinopse: Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, 
assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a 
residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Suas tentativas de 
assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, 
quanto para a inocente Lydia. 
 
As Fitas de Poughkeepsie 
Direção: John Erick Dowdle 
Ano: 2007 
Classificação: 18 anos 
Duração: 86 min. 
Sinopse: A descoberta de centenas de cassetes de vídeo com torturas, mortes e desmembramentos 
numa casa abandonada revela o reinado de terror de um assassino em série que cometeu homicídios 
durante uma década. 
 
Furyo: Em Nome Da Honra 
Direção: Nagisa Ōshima 
Ano: 1983 
Classificação: 16 anos 
Duração: 145 min.  
Sinopse: Em 1942, vários soldados britânicos estão confinados em um campo de prisioneiros do Japão.               
O acampamento é dirigido por um oficial japonês com uma firme crença na disciplina, honra e glória, e                  
que acha os britânicos um bando de covardes.  
 
Ghost in the shell (Ghost in the shell) 
Direção: Mamoru Oshii 
Ano: 1995 
Gênero: Animação/Ficção científica 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Elenco: Atsuko Tanaka, Iemasa Kayumi, Akio Ôtsuka 
Sinopse: Inspirado no mangá cult de Masamune Shirow, também co-autor do roteiro, a animação se 
passa num futuro distante futuro, quando é possível manipular a mente das pessoas, um hacker 
conhecido como Mestre de Marionetes é capaz de controlar as pessoas. Um grupo chamado Esquadrão 
Shell está a sua procura. Eles são liderados pela Major Motoko, que sofreu tantas modificações que 
pouca coisa resta de seu corpo original.  
 
Os Goonies (The goonies) 
Direção: Richard Donner 
Ano: 1985 
Gênero: Aventura 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre 



Elenco: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green 
Sinopse: Clássico infanto-juvenil dos anos de 1980, o filme tem como protagonista um grupo de 
pré-adolescentes que embarcam numa aventura em busca de um suposto tesouro do Willy Caolho. Este, 
porém, deixou espalhadas diversas armadilhas que dificultarão o acesso dos garotos, que, além de tudo, 
são perseguidos por uma família de bandidos italianos, os Fratelli.  
 
O Gordo e o Magro em Filhos do Deserto 
Direção: William A. Seiter 
Ano: 1933 
Classificação: Livre 
Duração: 68 min. 
Sinopse: Dois homens enganam suas esposas para participarem de uma convenção. Um deles finge 
estar doente e consegue uma prescrição médica de um veterinário para poder viajar num “cruzeiro 
medicinal” ao Havaí.  
 
A Grande Beleza (La grande bellezza) 
Direção: Paolo Sorrentino 
Ano: 2013 
Gênero: Drama/Comédia 
Idioma: Italiano (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 142 min. 
Elenco: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Giovanna Vignola, Roberto Herlitzka, Fabio Graziosi, Sonia 
Gessner, Giusi Merli 
Sinopse: Ganhador de diversos prêmios, entre eles, Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, o 
longa é protagonizado por Jeb, um bon vivant que teve sucesso logo em seu primeiro livro, o que 
também lhe garantiu a fama e acesso à mais alta sociedade italiana regada por festas sem limites. 
Décadas mais tarde, ele é uma pessoa amarga que se entregou completamente aos prazeres 
mundanos, mas uma mulher de seu passado pode lhe despertar a inspiração novamente.  
 
O Grito 3: O início do fim (Ju-on 3) 
Direção: Masayuki Ochiai 
Ano: 2014 
Gênero: Terror 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 91 min. 
Elenco: Shô Aoyagi, Yoshihiko Hakamada, Yasuhito Hida 
Sinopse: Uma professora, preocupada com a ausência contínua de um aluno, vai à casa dele, sem saber 
que a família enfrentou uma tragédia no passado. Esse longa retoma a franquia Ju-on do início, e 
reconta os acontecimentos que amaldiçoam a família Saeki.  
 
História antes de uma história (História antes de uma história) 
Direção: Wilson Lazaretti 
Ano: 2017 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 



Duração: 78 min. 
Elenco: José Carlos Guerra, Elza Soares, Cesar Marchetti 
Sinopse: Dr K é um homem idoso que gosta de fazer caminhadas, e está sempre em busca de novos                   
conhecimentos. Um dia objetos estranhos e misteriosos começam a aparecer em seu caminho. Ele              
percebe, com o tempo, que esses objetos deverão o ajudar um mistério ainda maior, as técnicas para se                  
criar uma animação..  
 
HunterXHunter: Phatom Rouge 
Direção: Yûzo Satô 
Ano: 2013 
Gênero: Anime 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 13 anos 
Duração: 97 min.  
Sinopse: Gon, Killua, Kurapika e Leorio se reencontram para enfrentar um adversário perigoso que              
roubou os olhos de Kurapika e sua família e já foi integrante da Trupe Fantasma. 
 
O Iluminado 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1980 
Classificação: 14 anos 
Duração: 146 min.  
Sinopse: Jack Torrance torna-se caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do              
Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho                   
Danny, que é atormentando por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se                
tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se               
transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família. 
 
Interestelar 
Direção: Christopher Nolan 
Ano: 2014 
Classificação: 10 anos 
Duração: 169 min. 
Sinopse: As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a 
missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação 
da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver 
os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar. 
 
Kill Bill: Volume 1 
Direção: Quentin Tarantino 
Ano: 2004 
Classificação: 18 anos 
Duração: 111 min. 
Sinopse: A ex-assassina conhecida apenas como "A Noiva" acorda de um coma de quatro anos decidida 
a se vingar de Bill, seu ex-amante e chefe, que tentou matá-la no dia do casamento. Ela está motivada a 
acertar as contas com cada uma das pessoas envolvidas com a perda da filha, da festa de casamento e 
dos quatro anos da sua vida. Na jornada, "A Noiva" é submetida a dores físicas agoniantes ao enfrentar 
a inescrupulosa gangue de Bill, o Esquadrão Assassino de Víboras Mortais.  



 
Kill Bill: Volume 2 
Direção: Quentin Tarantino 
Ano: 2004 
Classificação: 16 anos 
Duração: 137 min. 
Sinopse: A Noiva é traída por seu antigo grupo e fica em coma por quatro anos. Quando acorda, procura 
vingança e mata seus companheiros um por um. Ao confrontar seu antigo mestre e amante, uma 
surpresa a espera. 
 
Laranja Mecânica 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1971 
Classificação: 18 anos 
Duração: 137 min. 
Sinopse: O jovem Alex passa as noites com uma gangue de amigos briguentos. Depois que é preso, se 
submete a uma técnica de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade.  
 
A Lei Do Desejo 
Direção: Pedro Almodóvar 
Ano: 1987 
Classificação: 16 anos 
Duração: 102 min. 
Sinopse: Um diretor de cinema homossexual conhece um belo jovem, e os dois passam a noite juntos. 
No dia seguinte, está convencido de que foi um encontro casual e diz ainda estar apaixonado por seu 
namorado. O amante não entende e revela seu lado possessivo.  
 
Lolita 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1962 
Classificação: 12 anos 
Duração: 153 min. 
Sinopse: Humbert é um professor europeu que se muda para um subúrbio americano e aluga um quarto 
da solitária viúva Charlotte Haze. Humbert se casa com Charlotte, mas é obcecado por sua filha 
adolescente, a graciosa Lolita. Após a morte súbita de Charlotte, Humbert passa a acreditar que tem 
Lolita só para si. 
 
Macabro 
Direção: Marcos Prado 
Ano: 2020 
Gênero: Suspense 
Idioma: Português 
Classificação: 18 anos 
Duração: 97 min. 
Elenco: Renato Góes, Amanda Grimaldi, Guilherme Ferraz e Flávio Bauraqui. 
Sinopse: Macabro é um longa-metragem de ficção baseado na história real dos “Lobisomens de 
Friburgo”, dois jovens irmãos que nos anos 90 foram acusados de brutais assassinatos na Serra dos 
Órgãos. O thriller de suspense segue o sargento Teo em sua busca pelos suspeitos escondidos na Mata 



Atlântica. Enquanto a população, a imprensa e a polícia local condenam os irmãos, Téo percebe que um 
deles pode ser inocente. Diante da possibilidade de reencontrar seu passado, Téo deixa sua história 
pessoal se misturar ao trabalho e enfrenta dilemas que afetam sua vida e a continuidade da 
investigação. 
 
Mad Max: Estrada da Fúria 
Direção: George Miller 
Ano: 2015 
Classificação: 16 anos 
Duração: 120 min. 
Sinopse: Em um mundo apocalíptico, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não 
depender de ninguém. Porém, após ser capturado pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes, Max se vê 
no meio de uma guerra mortal, iniciada pela imperatriz Furiosa que tenta salvar um grupo de garotas. 
Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa. Dessa vez, o tirano Joe está ainda mais implacável 
pois teve algo insubstituível roubado. 
 
O Massacre da Serra Elétrica 
Direção: Tobe Hooper 
Ano: 1974 
Classificação: 18 anos 
Duração: 83 min. 
Sinopse: Em 1973, a polícia texana deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas 
provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. Nos anos que se seguiram os 
policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação e de terem matado o cara errado. Só que 
dessa vez, o único sobrevivente do massacre vai contar em detalhes o que realmente aconteceu na 
deserta estrada do Texas, quando ele e mais 4 amigos estavam indo visitar o seu avô.  
 
Matrix 
Direção: Lana Wachowski e Lilly Wachowski 
Ano: 1999 
Classificação: 12 anos 
Duração: 135 min. 
Sinopse: Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de 
computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais 
encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do 
futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para 
penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a 
realidade. 
 
Os Melhores Anos de uma Vida 
Direção: Claude Lelouch 
Ano: 2019 
Gênero: Romance 
Idioma: Francês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 90 min. 
Sinopse: Eles se conheciam há muito tempo: um homem e uma mulher, cujo romance deslumbrante e 
inesperado, capturado no icônico filme Um Homem, Uma Mulher, de 1966, revolucionou a compreensão 



do amor. Hoje, o ex-piloto de corridas parece perdido nos caminhos de sua memória. Para ajudá-lo, seu 
filho procura a mulher que seu pai não foi capaz de manter, mas sobre quem ele fala constantemente. 
Anne, então, se reúne com Jean-Louis e sua história começa onde eles terminaram...  
 
O Menino e o Mundo 
Direção: Alê Abreu 
Ano: 2014 
Classificação: Livre 
Duração: 80 min. 
Sinopse: Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, 
um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias 
confusas para o garoto. Até que então ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em 
que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, 
exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.  
 
Mulheres À Beira De Um Ataque De Nervos 
Direção: Pedro Almodóvar 
Ano: 1988 
Classificação: Livre 
Duração: 100 min. 
Sinopse: Mulher é deixada por amante, mas não se conforma e tenta entrar em contato com ele através 
de sua esposa, que também não sabe de seu paradeiro. Enquanto isso, sua amiga acha que está sendo 
perseguida pela polícia por causa do seu namorado terrorista. 
 
Noiva Cadáver (Corpse Bride) 
Direção: Mike Johnson, Tim Burton 
Ano: 2005 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre 
Duração: 75 min. 
Elenco: Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Emily Watson. 
Sinopse: As famílias de Victor e Victoria estão arranjando seu casamento. Embora gostem um do outro, 
Victor está nervoso em relação à cerimônia. Enquanto ele está na floresta ensaiando para o casamento, 
um tronco de árvore se transforma em uma mão que o puxa para dentro da terra. A mão é de Emily, que 
foi assassinada depois de fugir com seu amor e agora quer se casar com Victor, o qual deve voltar antes 
que Victoria se case com o vilão Barkis Bittern. 
 
Nascido para matar 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1987 
Classificação: 16 anos 
Duração: 116 min. 
Sinopse: O soldado Davis, batizado de "Joker" pelo sargento linha-dura Hartman, suporta os rigores do 
treinamento básico e tenta ajudar o ridicularizado colega Lawrence. Na preparação, Hartman emprega 
métodos abusivos para transformar seus recrutas em verdadeiras máquinas de guerra. Lawrence não 
aguenta a pressão, mas Joker se forma no Corpo de Fuzileiros Navais e é enviado para o Vietnã como 
jornalista, cobrindo e, eventualmente, participando da sangrenta Batalha de Hué.  
 



Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio 
Direção: Sam Raimi 
Ano: 1981 
Classificação: 18 anos 
Duração: 85 min. 
Sinopse: Ashley e um grupo de amigos vão para uma casa na floresta para uma noite de diversão. Lá, 
encontram um velho livro que, quando lido em voz alta, desperta a morte. Os amigos acabam libertando 
uma corrente de demônios e agora terão que lutar por suas vidas ou acabarão como um deles. 
 
De Olhos Bem Fechados 
Direção: Stanley Kubrick 
Ano: 1999 
Classificação: 18 anos 
Duração: 159 min. 
Sinopse: Quando Alice admite ter fantasias sexuais com um homem que conheceu ao acaso, seu 
marido, o médico Bill Hartford, fica obcecado com a ideia. Ele descobre um grupo sexual secreto e 
comparece a um dos encontros, percebendo que se envolveu mais do que deveria.  
 
Paddington 2 
Direção: Paul King 
Ano: 2018 
Gênero: Animação/Comédia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 103 min. 
Elenco: Animação com as vozes de Bruno Gagliasso, Márcio Garcia e Hugh Bonneville. 
Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington se torna muito popular em Windsor Gardens. 
É aniversário de 100 anos da tia Lucy e ele precisa da ajuda de todos na procura do presente perfeito. 
Ele encontra um livro único na loja de antiguidades, mas o livro é roubado. Paddington e sua família, 
então, fazem de tudo para descobrir o ladrão e recuperar o livro que guarda um grande segredo. 
 
Parque dos Sonhos (Wonder Park) 
Direção: Dylan Brown 
Ano: 2019 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 76 min. 
Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões 
chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque 
está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a 
única que pode tornar o lugar mágico de novo.  
 
Partida 
Direção: Caco Ciocler 
Ano: 2019 
Classificação: 12 anos 
Duração: 94 min. 



Sinopse: Uma atriz aspirante à Presidência da República sai em um ônibus antigo em uma viagem para 
encontrar sua maior inspiração: o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.  
 
Pulp Fiction: Tempo de Violência 
Direção: Quentin Tarantino 
Ano: 1995 
Classificação: 18 anos 
Duração: 154 min. 
Sinopse: Os caminhos de vários criminosos se cruzam nestas três histórias de Quentin Tarantino. Um 
pistoleiro se apaixona pela mulher de seu chefe, um boxeador não se sai bem em uma luta e um casal 
tenta executar um plano de roubo que foge do controle. 
 
Relatos Selvagens  
Direção: Damián Szifron 
Ano: 2014 
Classificação: 16 anos 
Duração: 122 min. 
Sinopse: O filme reúne seis histórias em que situações ruins, porém comuns, se transformam em 
grandes tragédias quando seus protagonistas tomam decisões extremas, cansados da exploração do 
governo, das decepções do amor ou da opressão diária. 
 
Relíquia Macabra (The Maltese Falcon) 
Direção: John Huston 
Ano: 1942 
Gênero: Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 100 min. 
Elenco: Humphrey Bogart, Mary Astor e Gladys George. 
Sinopse: Um detetive cínico se envolve em uma perigosa missão pela busca de uma estatueta preta do 
século 16 de valor incalculável. Depois que seu parceiro é assassinado, o detetive enfrenta policiais 
furiosos, uma mulher sedutora e vilões excêntricos. 
 
Sonic - O filme (Sonic the hedgehog) 
Direção: Jeff Fowler 
Ano: 2020 
Gênero: Aventura 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 100 min. 
Elenco: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter 
Sinopse: Inspirado no famoso personagem do game, esse filme combina técnicas de animação e atores 
de verdade para as origens do ouriço mais rápido e famoso do mundo. O pequeno Sonic foi enviado de 
seu planeta para a Terra quando era perseguido por inimigos. Aqui, acaba fazendo amizade com um 
jovem xerife que o protegerá de um vilão que pretende o capturar para pegar sua energia e dominar o 
mundo. 
 



Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (Sweeney Todd - The Demon Barber of Fleet 
Street) 
Direção: Tim Burton 
Ano: 2008 
Gênero: Comédia musical/Suspense/Terror 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 116 min. 
Elenco: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman 
Sinopse: Benjamin Barker passou 15 anos afastado de Londres após ser obrigado a deixar sua esposa e 
sua filha. Ele retorna à cidade como Sweeney Todd e decide ir à sua antiga barbearia, que agora é uma 
loja de fachada para vender as tortas feitas pela sra. Lovett. Com seu apoio, Todd volta a trabalhar como 
barbeiro na sala acima da loja. Porém o grande objetivo de Todd é se vingar do juiz Turpin, que o enviou 
para a Austrália sob falsas acusações para que pudesse roubar sua mulher Lucy e sua filha. 
 
Tel Aviv em Chamas 
Direção: Sameh Zoabi 
Ano: 2019 
Classificação: 12 anos 
Duração: 97 min.  
Sinopse: Israel, Palestina. Dias atuais. Salam, um charmoso palestino de 30 anos, mora em Jerusalém e                
trabalha como estagiário numa popular novela da Palestina, “Tel Aviv em Chamas”, que é produzida em                
Ramala. Todos os dias Salam tem que passar pelo posto de controle israelense para chegar aos                
estúdios de televisão. Ele conhece o comandante do posto de controle, Assi, cuja esposa é muito fã do                  
programa. Para impressioná-la, Assi acaba se envolvendo com o roteiro do programa. Salam logo              
percebe que as ideias de Assi podem garantir a ele uma promoção como roteirista. A carreira de Salam                  
decola, até que Assi e os investidores da novela discordam de como a trama deve terminar. Espremido                 
entre um oficial do exército e os apoiadores árabes, Salam só pode sair dessa com um golpe de mestre.  
 
Tito e os Pássaros 
Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto 
Ano: 2018 
Classificação: Livre 
Duração: 73 min. 
Sinopse: Um menino e seus dois amigos partem para encontrar a pesquisa perdida do seu pai sobre 
canções de pássaros, algo que pode salvar seu mundo de uma epidemia na qual o medo adoece as 
pessoas.  
 
Turma da Mônica - Laços 
Direção: Daniel Rezende 
Ano: 2019 
Classificação: Livre 
Duração: 97 min. 
Sinopse: Após o desaparecimento de Floquinho. Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali e, claro, um plano 
infalível, partem para uma grande aventura e encontrar o bichinho de estimação.  
 
Vestida para Matar (Dressed to kill) 
Direção: Brian De Palma 



Ano: 1980 
Gênero: Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 104 min. 
Elenco: Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen, Keith Gordon 
Sinopse: Depois de uma sessão de terapia quando confessa suas frustrações e fetiches sexuais, uma 
dona de casa acaba se envolvendo com um desconhecido. Quando sai do apartamento dele é 
assassinada no elevador, e uma prostituta, que é a única testemunha, se torna a principal suspeita. 
 
Videodrome: A Síndrome Do Vídeo 
Direção: David Cronenberg 
Ano: 1983 
Classificação: 18 anos 
Duração: 89 min. 
Sinopse: Max Renn, dono de uma pequena emissora de televisão a cabo, capta imagens de pessoas 
torturadas e mortas. Logo, ele descobre que a transmissão se chama Videodrome, é gerada em 
Pittsburgh e é muito mais que um mórbido show. Trata-se de um experimento que usa a televisão para 
alterar permanentemente as percepções das pessoas, causando sérios danos no cérebro. 
 
A Vida é Bela 
Direção: Roberto Benigne 
Ano: 1999 
Classificação: Livre 
Duração: 116 min. 
Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para 
um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o 
menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror 
e da violência que os cercam. 


