
 

Ficha técnica dos filmes 
 
30 Anos Blues (30 Anos Blues) 
Direção: Andradina Azevedo, Dida Andrade 
Ano: 2020 
Classificação: 16 anos 
Gênero: Drama 
Idioma: Português (dublado) 
Duração: 1h 31 min. 
Elenco: Andradina Azevedo, Dida Andrade, Julia Ianina 
Sinopse: Após cinco anos afastado, Diogo (Dida Andrade) retorna a São Paulo e reencontra o amigo 
André (Andradina Azevedo), que enfrenta problemas no relacionamento com Júlia (Carol Melgaço). 
Cansado da rotina e da ausência da paixão do início de namoro, André passa a se interessar por outras 
mulheres ao mesmo tempo em que lida com a frustração de não conseguir trabalhar com Cinema, área 
em que se formou. Já Diogo voltou a morar com os pais e, sem rumo, se envolve com uma antiga 
namorada, Helena (Julia Ianina), quando a reencontra em uma reunião da turma da faculdade. O 
problema é que ela, atualmente, mantém um relacionamento estável com outra pessoa. 
 
Adoniran: Meu Nome é João Rubinato (Adoniran: Meu Nome é João Rubinato) 
Direção: Pedro Serrano 
Ano: 2020 
Gênero: Documentário/Biografia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 1h 32 min. 
Elenco: Adoniran Barbosa, Carlinhos Vergueiro, Eduardo Gudin 
Sinopse: Adoniran Barbosa, autor de sucessos como "Trem das Onze" e "Saudosa Maloca", carrega o 
título de maior sambista paulista de todos os tempos. A cidade de São Paulo era a personagem principal 
de suas canções e radionovelas. Através de imagens de arquivos raras e nunca vistas antes, o 
compositor e cantor paulistano, que faleceu em 1982, é redescoberto pelo público. 
 
Alice Júnior (Alice Júnior) 
Direção: Gil Baroni 
Ano: 2020 
Gênero: Comédia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 1h 27 min. 
Elenco: Anne Celestino, Emmanuel Rosset, Surya Amitrano 
Sinopse: Em Alice Júnior, Alice (Anne Celestino) é uma adolescente trans cheia de carisma que investe 
seu tempo fazendo vídeos para o YouTube. Um dia, seu pai Jean (Emmanuel Rosset) é transferido pela 
sua empresa no Recife para Araucárias do Sul, e eles precisam se mudar. Na nova escola, Alice 
enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais retrógrada do que estava acostumada. O 
desejo da menina é dar seu primeiro beijo mas, antes de tudo, quer o direito de ser quem ela é. 
 
Asas do Desejo (Der Himmel über Berlin) 
Direção: Wim Wenders 



 

Ano: 1987 
Gênero: Fantasia/Romance 
Idioma: Inglês, Língua castelhana, Japonês, Alemão, Francês, Turco, Hebraico (legendado) 
Classificação: Livre 
Cor: Preto e branco 
Duração: 130 min. 
Elenco: Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois 
Sinopse: Dois anjos, Damiel e Cassiel, passam pelas ruas de Berlim, observando a população animada,               
fornecendo raios invisíveis de esperança para os aflitos, mas nunca interagindo com eles. Quando              
Damiel se apaixona pela solitária trapezista Marion, o anjo deseja experimentar a vida no mundo físico, e                 
encontra - com algumas palavras de sabedoria do ator Peter Falk (interpretando a si mesmo) - que pode                  
ser possível para ele assumir a forma humana. 
 
Assassinos por Natureza (Natural Born Killers) 
Direção: Oliver Stone 
Ano: 1994 
Gênero: Crime/Ação 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 122 min. 
Elenco: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones 
Sinopse: Mickey Knox e Mallory Wilson não são um casal típico: após matarem o pai abusivo dela, eles                  
embarcam em uma viagem sangrenta que faz mais de 50 vítimas. O casal costuma deixar, entretanto,                
uma pessoa viva, para que ela possa contar todos os detalhes do massacre. Isso os eleva a                 
"queridinhos" da mídia sensacionalista, personificada no ambicioso jornalista Wayne Gale. Perseguidos           
pelo implacável detetive Jack Scagnetti, Mickey e sua amada são finalmente presos, mas terão uma               
chance de escapar. 
 
Asterix e o segredo da poção mágica (Astérix - Le Secret de la Potion Magique) 
Direção: Louis Clichy, Alexandre Astier 
Ano: 2019 
Gênero: Animação/Família/Aventura 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 1h 26 min. 
Elenco: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat 
Sinopse: Astérix e Obelix embarcam em uma jornada inédita. Dessa vez eles precisam ajudar o velho 
druída Getafix a encontrar um novo guardião para a poção mágica de Gália. Durante a viagem pela 
região, eles devem impedir que a receita mágica caia nas mãos erradas, dando início a uma inesperada 
aventura. 
 
Barretão (Barretão) 
Direção: Marcelo Santiago 
Ano: 2019 
Gênero: Documentário 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 1h 25 min. 



 

Elenco: Geneton Moraes Neto 
Sinopse: Um relato sobre como futebol, cinema, fotojornalismo e a intimidade com o poder podem 
unir-se em uma figura protagonista da história brasileira: Luiz Carlos Barreto, mais conhecido como 
Barretão. Narrado em primeira pessoa, o documentário explora a visão de Barreto de si mesmo, 
contando sua trajetória artística e política, que se mistura com a história do cinema brasileiro como um 
todo. 
 
Batman 
Direção: Tim Burton 
Ano: 1989 
Gênero: Aventura 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 125 min. 
Elenco: Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson 
Sinopse: Em Gotham City o milionário Bruce Wayne (Michael Keaton), que quando jovem teve os pais 
assassinados por bandidos, resolve combater o crime como Batman, o Homem-Morcego. Mas chega o 
dia em que o vilão Coringa (Jack Nicholson) decide dominar a cidade e se torna um grande desafio para 
o super-herói. 
 
Beleza Roubada (Stealing Beauty) 
Direção: Bernardo Bertolucci 
Ano: 1999 
Gênero: Romance/Drama 
Idioma: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 119 min. 
Elenco: Liv Tyler, Jeremy Irons, Sinéad Cusack, Rachel Weisz, Jean Marais 
Sinopse: Após o suicídio da mãe, a linda jovem Lucy viaja até a Itália para conhecer os amigos da mãe e 
descobrir a verdadeira identidade de seu pai. Durante a jornada, ela acaba afetando intensamente a vida 
dos novos amigos com sua beleza exuberante. 
 
Bye bye Brasil (Bye bye Brasil) 
Direção: Carlos Diegues 
Ano: 1980 
Gênero: Drama/Aventura 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 1h 40 min. 
Elenco: Betty Faria, José Wilker, Fábio Jr. 
Sinopse: Salomé (Betty Faria), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha são três artistas ambulantes que 
cruzam o país juntamente com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da 
população brasileira e que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Ciço (Fábio 
Jr.) e sua esposa, Dasdô (Zaira Zambelli), e a Caravana cruza a Amazônia até chegar a Brasília. 
 
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. 
 
Céu que Nos Protege (The Sheltering Sky) 
Direção: Bernardo Bertolucci 
Ano: 1990 
Gênero: Romance/Aventura 
Idioma: Inglês, Francês, Árabe (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 139 min. 
Elenco: Debra Winger, John Malkovich, Paulo Bowles, Campbell Scott, Jill Bennett 
Sinopse: Após a Segunda Guerra Mundial, um casal americano viaja pelo Saara para viver novas 
experiências. 
 
A Cordilheira dos Sonhos (La Cordillère des songes) 
Direção: Patricio Guzmán 
Ano: 2019 
Gênero: Documentário 
Classificação: 14 anos 
Idioma: Espanhol (legendado) 
Duração: 85 min. 
Elenco: Pablo Salas, Francisco Gazitúa, Vicente Gajardo, Jorge Baradit 
Sinopse: Depois de explorar o norte de seu país em 'Nostalgia da Luz' e o sul em 'O Botão de Pérola',                     
Patricio Guzmán vai questionar, nesta terceira parte, a beleza misteriosa dos Andes e sua presença na                
vida e na alma dos chilenos. 
 



 

Coringa 
Direção: Todd Phillips 
Ano: 2019 
Gênero: Drama/Policial 
Classificação: 16 anos 
Idioma: Inglês (legendado) 
Duração: 122 min. 
Elenco: Joaquin Phoenix, Robert DeNiro, Zazie Beetz 
Sinopse: Em Coringa, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de              
talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos              
problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os                  
mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas                
Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante. 
 
Corra, Lola, Corra (Lolla rent) 
Direção: Tom Tykwer 
Ano: 1998 
Gênero: Ação/Suspense 
Idioma: Alemão (legendado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 82 min. 
Elenco: Franka Potente Moritz Bleibtreu Herbert Knaup Nina Petri 
Sinopse: O namorado de Lola é mensageiro de um gângster. Quando as coisas se complicam para ele,                 
Lola tem vinte minutos para levar uma quantia de dinheiro para o outro lado da cidade, ou o namorado                   
morre. Em sua corrida contra o relógio, Lola é constantemente atrasada por mendigos, freiras, bebês e                
armas. A cada passo, os segundos escapam, e as minúsculas decisões que ela toma podem fazer toda                 
a diferença. 
 
Detetive Pikachu (Detective Pikachu) 
Direção: Rob Letterman 
Ano: 2019 
Gênero: Infantil/Mistério 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 105 min. 
Elenco: Ryan Reynolds Justice Smith Kathryn Newton Ken Watanabe Rita Ora 
Sinopse: Um jovem une forças com o detetive Pikachu para desvendar o mistério por trás do 
desaparecimento de seu pai. Perseguindo pistas pelas ruas de Ryme City, a dupla dinâmica logo 
descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao universo Pokémon. 
 
Dona Flor e seus dois maridos (Dona Flor e seus dois maridos) 
Direção:  Bruno Barreto 
Ano: 1976 
Gênero: Comédia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 1h 45 min. 
Elenco: Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça 



 

Sinopse: Durante o carnaval de 1943 na Bahia, Vadinho (José Wilker), um mulherengo e jogador 
inveterado, morre repentinamente. Sua mulher, Dona Flor (Sônia Braga), fica inconsolável, pois apesar 
de ter vários defeitos, ele era um excelente amante. Após algum tempo ela se casa com Teodoro 
Madureira (Mauro Mendonça), um farmacêutico que é exatamente o oposto do primeiro marido. Ela 
passa a ter uma vida estável e tranquila, mas tediosa, e de tanto "chamar" por Vadinho, um dia ele 
aparece nu na sua cama. Ela, então, pede ajuda a uma amiga, dizendo que quase foi seduzida pelo 
finado esposo. Um pai de santo se prontifica a afastar o espírito de Vadinho, mas existe um problema: no 
fundo, Flor quer que ele fique, pois ela tem um forte desejo que precisa ser saciado. 
 
Dunkirk 
Direção: Christopher Nolan 
Ano: 2019 
Gênero: Guerra 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 106 min. 
Elenco: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Harry Styles 
Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha avança rumo à França e cerca as tropas 
aliadas nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas e francesas, as 
tropas são lentamente evacuadas da praia. 
 
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. 
 
Happy Feet – O Pinguim (Happy Feet) 
Direção: George Miller 
Ano: 2006 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 108 min. 
Elenco: Robin Williams, Elijah Wood, Brittany Murphy  
Sinopse: Mano, um jovem pinguim-imperador, vive na congelada Antártida. Como todos os outros             
animais de sua espécie, ele precisa cantar a canção do coração para atrair uma companheira. O                
problema é que Mano tem uma voz horrível, e ele se sente um verdadeiro peixe fora d'água. Em vez                   
disso, Mano tenta se expressar e seduzir uma fêmea com o seu incrível talento para sapateado. 



 

 
Harry Potter e a Câmara Secreta (Harry Potter and The Chamber of Secrets) 
Direção: Chris Columbus 
Ano: 2002 
Gênero: Fantasia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 150 min. 
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 
Sinopse: De férias na casa de seus tios Dursley, Harry Potter (Daniel Radcliffe) recebe a inesperada                
visita de Dobby, um elfo doméstico, que veio avisá-lo para não retornar à Escola de Magia de Hogwarts,                  
pois lá correrá um grande perigo. Harry não lhe dá ouvidos e decide retornar aos estudos, enfrentando                 
um 2º ano recheado de novidades. Uma delas é a contratação do novo Professor de Defesa Contra as                  
Artes das Trevas, Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), que é considerado um grande galã e não perde                
uma oportunidade de fazer marketing pessoal. Porém, o aviso de Dobby se confirma e logo toda                
Hogwarts está envolvida em um mistério que resulta no aparecimento de alunos petrificados. 
 
Harry Potter e a Pedra Filosofal (Harry Potter and the Philosopher's Stone) 
Direção: Chris Columbus 
Ano: 2001 
Gênero: Fantasia 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 152 min. 
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith 
Sinopse: Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta                   
contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens              
bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o                    
guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que                
jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione             
Granger. 
 
Os Infiltrados (The Departed) 
Direção: Martin Scorsese 
Ano: 2006 
Gênero: Policial/Drama 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 151 min. 
Elenco: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson 
Sinopse: A polícia trava uma verdadeira guerra contra o crime organizado em Boston. Billy Costigan 
(Leonardo DiCaprio), um jovem policial, recebe a missão de se infiltrar na máfia, mais especificamente 
no grupo comandado por Frank Costello (Jack Nicholson). Aos poucos Billy conquista sua confiança, ao 
mesmo tempo em que Colin Sullivan (Matt Damon), um criminoso que foi infiltrado na polícia como 
informante de Costello, também ascende dentro da corporação. Tanto Billy quanto Colin sentem-se 
aflitos devido à vida dupla que levam, tendo a obrigação de sempre obter informações. Porém quando a 
máfia e a polícia descobrem que entre eles há um espião, a vida de ambos passa a correr perigo. 
 



 

Instinto Selvagem (Basic Instinct) 
Direção: Paul Verhoeven 
Ano: 1992 
Gênero: Thriller 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 128 min. 
Elenco: Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn 
Sinopse: Catherine Tramell é uma escritora extremamente sedutora e principal suspeita de um             
assassinato. O policial Nick Curran é incumbido de desvendar o crime, mas fica fortemente atraído por                
Catherine, colocando a própria vida em risco. 
 
Interestelar (Interstellar) 
Direção: Christopher Nolan 
Ano: 2014 
Gênero: Thriller 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 10 anos 
Duração: 169 min. 
Elenco: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Mackenzie Foy, Matt 
Damon, John Lithgow e Michael Caine. 
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. 
 
Intocáveis (The Untouchables) 
Direção: Brian de Palma 
Ano: 1987 
Gênero: Crime/Drama 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 120 min. 
Elenco: Kevin Costner, Sean Connery, Robert DeNiro e Andy Garcia 
Sinopse: Após construir um império com bebidas alcoólicas, o lendário chefe criminoso Al Capone 
controla Chicago com uma mão de ferro. O agente Elionet Ness tenta derrubar Al Capone e até seus 
melhores esforços falham por causa da corrupção que se espalha na polícia da cidade. Recrutando um 
grupo de elite depoliciais que não serão corrompidos, incluindo o policial Jimmy Malone, Ness renova 
sua determinação para prender Capone. 
  
Labirinto do Fauno 
Direção: Guillermo Del Toro 
Ano: 2006 
Gênero: Fantasia/Guerra 
Idioma: Espanhol (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 119 min. 
Elenco: Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi López 



 

Sinopse: Em 1944, na Espanha, a jovem Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto do novo marido de                   
sua mãe, um sádico oficial do exército que está tentando reprimir uma guerrilheira. Enquanto explorava               
um labirinto antigo, Ofélia encontra o Pan fauno, que diz que a menina é uma lendária princesa perdida e                   
que ela precisa completar três tarefas perigosas a fim de se tornar imortal. 
 
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...  
 
Não Beba Dessa Água (Don´t Drink the Water) 
Direção: Woody Allen 
Ano: 1994 
Gênero: Comédia 
Idioma: Inglês (legendado) 
Duração: 160 min. 
Elenco: Woody Allen, Julie Kavner, Ed Herlihy 
Sinopse: Os Hollander estão de férias no leste europeu, durante os anos 60, e arranjam problemas 
quando Walter tira uma foto de um pôr-do-sol perto de uma área militar. Eles são obrigados a se 
esconder na embaixada e devem encontrar um jeito de retornar.  
 
Noiva Cadáver (Corpse Bride) 
Direção: Tim Burton 
Ano: 2005 
Gênero: Animação 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: Livre 
Duração: 77 min. 
Elenco: Johnny Depp, Helena Boham Carter, Emily Watson, Albert Finey 
Sinopse: Em um vilarejo europeu do século XIX vive Victor Van Dorst (Johnny Depp), um jovem que está 
prestes a se casar com Victoria Everglot (Emily Watson). Porém acidentalmente Victor se casa com a 
Noiva-Cadáver (Helena Bonham Carter), que o leva para conhecer a Terra dos Mortos. Desejando 
desfazer o ocorrido para poder enfim se casar com Victoria, aos poucos Victor percebe que a Terra dos 
Mortos é bem mais animada do que o meio vitoriano em que nasceu e cresceu.  
 
A Origem (Inception) 
Direção: Christopher Nolan 
Ano: 2010 
Gênero: Ação 
Idioma: Inglês (legendado) 



 

Classificação: 14 anos 
Duração: 162 min. 
Elenco: Leonardo Di caprio, Joseph Gordon-Lee, Ellen Page e Tom Hardy 
Dom Cobb é um ladrão com a rara habilidade de roubar segredos do inconsciente, obtidos durante o 
estado de sono. Impedido de retornar para sua família, ele recebe a oportunidade de se redimir ao 
realizar uma tarefa aparentemente impossível: plantar uma ideia na mente do herdeiro de um império. 
Para realizar o crime perfeito, ele conta com a ajuda do parceiro Arthur, o discreto Eames e a arquiteta 
de sonhos Ariadne. Juntos, eles correm para que o inimigo não antecipe seus passos. 
 
Paris, Texas (Paris, Texas) 
Direção: Wim Wenders 
Ano: 1984 
Gênero: Drama 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 150 min. 
Elenco: Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton, Sam Shepard, Hunter Carson, Dean Stockwell 
Sinopse: Um homem é encontrado exausto e sem memória em um deserto ao sul dos Estados Unidos. 
Aos poucos se recordando de sua vida, ele é acolhido pelo irmão Walt, que é casado com Anne. Com 
eles vive também Hunter, filho do homem sem memória, que aos poucos volta a se identificar com o pai. 
O homem é Travis Henderson, que logo tem que enfrentar também sua esposa, Jane, e tentar acertar 
sua vida de novo.  
 
As Pontes de Madison (The Bridges of Madison County) 
Direção: Clint Eastwood 
Ano: 1995 
Gênero: Romance/Drama 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 135 min. 
Elenco: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie 
Sinopse: História de amor comovente sobre um fotógrafo da revista National Geographic, incumbido de 
fotografar as pontes de Madison, em Iowa. Lá, ele conhece uma dona de casa, cujo marido e filhos estão 
viajando. Os dois vivem um breve e intenso romance entre duas almas gêmeas que se conheceram 
tarde demais. 
 
Pornô para Principiantes (Porno para Principiantes) 
Direção: Carlos Ameglio 
Ano: 2020 
Gênero: Comédia 
Idioma: Espanhol (legendado) 
Duração: 1h 43 min. 
Elenco: Martín Piroyansky, Nicolás Furtado, Carolina Manica 
Sinopse: Victor (Martín Piroyansky) é um cineasta amador que está vendendo sua câmera para realizar 
seu casamento, quando um gangster do bairro o obriga a criar uma versão pornográfica de "A Noiva de 
Frankenstein". Seu amigo Aníbal (Nicolás Furtado), viciado em pornografia, o acompanha nesta tarefa. A 
confusão fica ainda maior quando Victor se apaixona pela protagonista e atriz pornô internacional, Ashley 
Cummings (Carolina Manica).  



 

 
Quadrilha de sádicos (The Hills Have Eyes) 
Direção: Wes Craven 
Ano: 1978 
Gênero: Terror 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 89 min. 
Elenco: Susan Lanier, Dee Wallace, Russ Grieve 
Sinopse: Durante uma viagem de carro até a Califórnia, a família Carter, liderada pelo patriarca Big Bob 
(Russ Grieve), resolve fazer um breve desvio. Para sua desgraça, acabam em uma isolada área de 
testes da Força Aérea norte-americana, habitada por um grupo de canibais primitivos liderados pelo 
mutante Júpiter (James Whitworth). 
 
Quem bate à minha Porta? (Who's that knocking at my door) 
Direção: Martin Scorsese 
Ano: 1967 
Gênero: Comédia dramática 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Cor: Preto e branco 
Duração: 1h 30 min. 
Elenco: Harvey Keitel, Catherine Scorsese, Michael Scala 
Sinopse: J.R (Harvey Keitel) é um típico jovem ítalo-americano católico de Nova York. Mesmo adulto, ele 
continua se encontrando com um grupo de amigos para beber e fazer farra. Certo dia, conhece uma 
moça por quem se apaixona e, decidido a se tornar um homem sério e responsável, a pede em 
casamento. Ele se recusa a fazer sexo com ela, pois prefere aguardar até o dia da lua de mel. Porém, o 
sonho do casamento perfeito vai por água abaixo quando o rapaz descobre que a namorada foi 
estuprada no passado. 
 
Requiem Para um Sonho (Requiem for a dream) 
Direção: Darren Aronofsky 
Ano: 2000 
Gênero: Drama/Drogas 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 101 min. 
Elenco: Jared Leto, Ellen Burstyn, Marlon Wayans, Jennifer Connolly 
Sinopse: Uma visão frenética, perturbada e única sobre pessoas que vivem em desespero e ao mesmo 
tempo cheio de sonhos. Harry Goldfarb (Jared Leto) e Marion Silver (Jennifer Connelly) formam um casal 
apaixonado, que tem como sonho montar um pequeno negócio e viverem felizes para sempre. Porém, 
ambos são viciados em heroína, o que faz com que repetidamente Harry penhore a televisão de sua mãe 
(Ellen Burstyn), para conseguir dinheiro. Já Sara, mãe de Harry, viciada em assistir programas de TV. 
Até que um dia recebe um convite para participar do seu show favorito, o "Tappy Tibbons Show", que 
transmitido para todo o país. Para poder vestir seu vestido predileto, Sara começa a tomar pílulas de 
emagrecimento, receitadas por seu médico. Só que, aos poucos, Sara começa a tomar cada vez mais 
pílulas até se tornar uma viciada neste medicamento.  
 



 

Seven – Os Sete Crimes Capitais (Se7en) 
Direção: David Fincher 
Ano: 1995 
Gênero: Policial/Suspense 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 126 min. 
Elenco: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow 
Sinopse: Dois policiais, um jovem e impetuoso David Mills (Brad Pitt) e o outro maduro e prestes a se 
aposentar, William Somerset (Morgan Freeman), são encarregados de uma perigosa investigação: 
encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais. 
 
Space Jam – O Jogo do Século (Space Jam) 
Direção: Joe Pytka 
Ano: 1996 
Gênero: Comédia/Fantasia/Aventura 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: Livre 
Duração: 1h 28 min. 
Elenco: Michael Jordan, Bill Murray, Del Harris 
Sinopse: Alienígenas querem que Pernalonga e sua turma tornem-se a principal atração de um parque 
de diversões. Prestes a ser capturado, Pernalonga propõe jogo de basquete em troca de sua liberdade. 
E para enfrentar o temível time dos Monstars alienígenas, o coelho convoca um importante reforço do 
basquete americano. 
 
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.  
 
Três Verões (Três Verões) 
Direção: Sandra Kogut 
Ano: 2020 
Gênero: Comédia dramática 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 1h 34 min. 
Elenco: Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes 
Sinopse: Em Três Verões, Edgar (Otávio Muller) e Marta (Gisele Fróes) formam um rico casal que todo 



 

verão, entre o Natal e o Ano Novo, recebe amigos e família para festas em sua mansão à beira-mar. 
Entretanto, quem de fato organiza a casa e gerencia os empregados é Madalena (Regina Casé), que 
sonha em comprar um terreno para que possa abrir seu próprio negócio. Com isso, ela pede ajuda ao 
patrão, que lhe empresta dinheiro para ser descontado mensalmente de seu salário, sem imaginar no 
quanto seria envolvida em seus negócios.  


