
 
PROGRAMAÇÃO 
Cine Santa Tereza 

  

  
Sessão Infantil Cine Santê - Animação para toda a família 
  

De 08 a 12 de setembro, às 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 hebréias, ordena que todos os bebês hebreus do sexo masculino sejam 
afogados. Uma hebréia 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 de Ramsés, o herdeiro do trono de Seti. 
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
De 15 a 19 de setembro, às 16h30                                                                          
  
Frozen: um aventura congelante (Frozen | Jennifer Lee/Chris Buck | EUA | 2013 | Animação | 102 
min | Dublado) 
  
A destemida e otimista Anna sai em uma jornada épica, ao lado de Kristoff e sua leal rena Sven, 
para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes congelantes aprisionaram o reino de Arendelle em um 
inverno eterno. Encontrando condições de Everest, trolls místicos, um hilário boneco de neve 
chamado Olaf, Anna e Kristoff enfrentam obstáculos em uma corrida para salvar o reino.  
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
De 22 a 26 de setembro, às 16h30 
                                                                                               
Frozen II  (Frozen | Jennifer Lee/Chris Buck | EUA | 2019 | Animação | 103 min | Dublado)  
  
Anna, Elsa, Kristoff e Olaf se aventuram nas profundezas da floresta para descobrir a verdade por 
trás de um antigo mistério do reino.   
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
De 29 a 30 de setembro, às 16h30  
  
Shrek (Shrek | Vicky Jenson/ Andrew Adamson| EUA | 2001 | Animação | 90 min | 
Dublado)                                                                                                                                
Em um pântano distante vive Shrek, um ogro solitário que vê, sem mais nem menos, sua vida ser 
invadida por uma série de personagens de contos de fada, Todos eles foram expulsos de seus lares 
pelo maligno Lorde Farquaad Shrek resolve encontrar Farquaad e com ele faz um acordo: todos os 
personagens poderão retornar aos seus lares se ele e seu amigo Burro resgatarem uma bela 
princesa  Porém, quando conseguem resgatar a princesa logo eles descobrem que seus problemas 
estão apenas começando.  
  
Classificação indicativa: livre 
 

Sessão Cine Santê: Mostra Itinerários Femininos no Cinema Brasileiro 
  

Dias 8 e 9 de setembro, às 19h 
  



Bicho de Sete Cabeças (Laís Bodansky | Brasil | 2000 | Drama | 88 min)   
  
Seu Wilson e seu filho Neto possuem um relacionamento difícil, com um vazio entre eles 
aumentando cada vez mais. Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não suporta a presença 
do pai. A situação entre os dois atinge seu limite e Neto é enviado para um manicômio, onde terá 
que suportar as agruras de um sistema que lentamente devora suas presas.  
  
Classificação indicativa: 16 anos 
  
  
Dia 10 de setembro, às 19h 
  
Um Passaporte Húngaro (Sandra Kogut | Brasil | 2001 | Documentário | 72 min)         
  
Através do pedido de um passaporte o documentário parte em busca da história de uma família, 
dividida entre dois mundos e dois exílios: aqueles que se foram e aqueles que permaneceram onde 
estavam.  
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
Dias 11 e 12 de setembro, às 19h 
  
Durval Discos (Anna Muylaert | Brasil | 2002 | Comédia | 93 min)                                        
Durval - dono de uma loja que vende apenas discos em vinil, no bairro de Pinheiros, em São Paulo - 
e sua mãe Carmita vivem um cotidiano sem emoções ou horizontes. Tudo acontece em 1995, ano em 
que a indústria fonográfica brasileira deixou de fabricar discos de vinil. E assim como o vinil, o dia-a-
dia em torno da loja de discos mostra que a vida tem sempre o lado A e o lado B.  
  
Classificação indicativa: 12 anos. 
  
  
Dias 16 de setembro, às 19h 
  
Justiça (Maria Augusta Ramos | Brasil/Holanda | 2004| Documentário |100 min)              
O cotidiano de um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incluindo as pessoas que ali trabalham 
diariamente, como promotores, defensores públicos e juízes, e ainda pessoas que estão apenas de 
passagem.  
  
Classificação: 12 anos. 
  
  
Dias 17 e 18 de setembro, às 19h 
  
Vida de Menina (Helena Solberg | Brasil | 2005 | Drama | 102 min)                                               
O filme é baseado no diário de Helena Morley, que viveu em Diamantina, Minas Gerais, após a 
abolição da escravatura. Helena Morley é uma adolescente que conta o seu cotidiano num diário, que 
chamou a atenção de grandes escritores.  
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
Dia 19 de setembro, às 19h 
  
Um Céu de Estrelas (Tata Amaral | Brasil | Drama | 1997 | 70 min)                                               
Dalva, uma cabelereira do bairro da Mooca, São Paulo, decide romper seu relacionamento de dez 
anos com o metalúrgico Vítor, também do bairro. Em seguida, ganha um concurso e uma passagem 
para concorrer às finais em Miami. Vê na viagem a possibilidade de se livrar do universo opressivo 
em que vive e pensa em ficar por lá, para se afastar da mãe e do ex-noivo. A história se passa um dia 
antes da viagem, quando Dalva está arrumando sua mala.  
  
Classificação Indicativa: 16 anos 
  
  



Dias 22 e 23 de setembro, às 19h 
  
Meninas (Sandra Werneck | Brasil | 2006 | Documentário | 71 min)                                
Evelin, 13 anos, está grávida de um jovem de 22 anos que deixou o tráfico de drogas recentemente. 
Luana, 15 anos, declara que planejou sua gravidez, pois desejava ter um filho só para ela. Edilene, 
14 anos, espera um filho de Alex, que também engravidou sua vizinha Joice. Ao longo de um ano é 
acompanhado o cotidiano destas três jovens. 
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
Dias 24 e 25 de setembro, às 19h 
  
Quase Dois Irmãos (Lúcia Murat | Brasil | 2003 | Drama | 102 min)                                                 
Nos anos 1970, quando o país vivia sob a ditadura militar, muitos presos políticos foram levados para 
a penitenciária de Ilha Grande, na costa do Rio de Janeiro. Assim como os políticos, assaltantes de 
bancos também estavam submetidos à Lei de Segurança Nacional. Ambos cumpriam pena na mesma 
galeria. O encontro desses dois mundos é parte importante da história da violência que o país enfrenta 
hoje.  
  
Classificação Indicativa: 16 anos 
  
Dia 26 de setembro, às 19h 
  
Um Passaporte Húngaro (Sandra Kogut | Brasil | 2001 | Documentário | 72 min)                               
Através do pedido de um passaporte o documentário parte em busca da história de uma família, 
dividida entre dois mundos e dois exílios: aqueles que se foram e aqueles que permaneceram onde 
estavam.  
  
Classificação indicativa: livre 
  
  
Dia 29 de setembro, às 19h 
  
Um Céu de Estrelas (Tata Amaral | Brasil | Drama | 1997 | 70 min)                                               
Dalva, uma cabelereira do bairro da Mooca, São Paulo, decide romper seu relacionamento de dez 
anos com o metalúrgico Vítor, também do bairro. Em seguida, ganha um concurso e uma passagem 
para concorrer às finais em Miami. Vê na viagem a possibilidade de se livrar do universo opressivo 
em que vive e pensa em ficar por lá, para se afastar da mãe e do ex-noivo. A história se passa um dia 
antes da viagem, quando Dalva está arrumando sua mala.  
  
Classificação Indicativa: 16 anos. 
  
  
Dia 30 de setembro, às 19h 
  
Justiça (Maria Augusta Ramos | Brasil/Holanda | 2004| Documentário |100 min)              
O cotidiano de um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incluindo as pessoas que ali trabalham 
diariamente, como promotores, defensores públicos e juízes, e ainda pessoas que estão apenas de 
passagem. 
  
Classificação: 12 anos 
  
  
Sessão Circuito Cine Santê 
  
Dia 15 de setembro, às 19h 
  
Kevin (Joana Oliveira | Brasil | 2021 | Documentário | 81 min) 
É a primeira vez que Joana, uma brasileira, visita sua amiga Kevin na Uganda. Elas se tornaram 
amigas há 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha e faz muito tempo que não se veem. A 
partir desse encontro, o filme tece a fina trama que é uma conversa entre duas amigas: as histórias 
do passado, os desejos, os caminhos trilhados, os diferentes modos de encarar a matéria do vivido e 
um elo de amor e sororidade que resiste à distância e ao tempo. 



  
Classificação indicativa: 10 anos 
 


