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2
S A B

1°
S E X

16h30 • Sessão Infantil • Mostra Criaturas Fantásticas
1° a 3/10 - Lilo & Stitch
19h • Mostra de Filmes • Corpo - Imagem - Movimento
1°/10 - Sessão I • Um Filme de Dança
2/10 - Sessão II • Cambonagem e o Incêndio Inevitável
3/10 - Sessão III • República | Pattaki | Negrume

16h30 • Sessão Infantil • Mostra Criaturas Fantásticas
6 a 8/10 - Universidade Monstros
9 e 10/10 - Abominável
19h • Mostra de Filmes • Corpo - Imagem - Movimento
6 e 10/10 - Sessão IV • Lambada Estranha | Swinguerra | Intervenção Jah
7/10 - Sessão II • Cambonagem e o Incêndio Inevitável
8/10 - Sessão III • República | Pattaki | Negrume
9/10 - Sessão I • Um Filme de Dança

7
Q U I

6
Q U A

10
D O M

9
S A B

8
S E X

16h30 • Sessão Infantil • Mostra Criaturas Fantásticas
13 a 15/10 - E.T. - O Extraterrestre
19h • Circuito Cine Santê
13/10 - Voltei
19h • Mostra Criaturas Fantásticas
14/10 - Fúria de Titãs
15/10 - Um Lugar Silencioso
VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE 2021
16/10 - 16h30 - Universidade Monstros
16/10 - 19h - Um Lugar Silencioso
17/10 - 16h30 - E.T. - O Extraterrestre
17/10 - 19h - Animais Fantásticos e Onde Habitam
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13
Q U A

17
D O M

16
S A B

15
S E X

16h30 • Sessão Infantil • Mostra Criaturas Fantásticas
20 a 22/10 - Gremlins
23 e 24/10 - Trolls
19h • Sessão Especial • Pré-estreia
22/10 - O Davi Morreu
19h • Mostra Criaturas Fantásticas
21/10 - Fúria de Titãs
23/10 -O Labirinto do Fauno
24/10 - Um Lugar Silencioso

16h30 • Sessão Infantil • Mostra Criaturas Fantásticas
27 a 29/10 -A História Sem Fim
30 e 31/10 - Alice no País das Maravilhas
19h • Mostra Criaturas Fantásticas
28/10 - Alien - O 8º Passageiro
29/10 - Animais Fantásticos e Onde Habitam
30/10 - Um Lobisomem Americano em Londres
27 e 31/10 - A Mosca
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ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES
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19/10
T E R

25/10
S E G

ATENÇÃO! A entrada só será permitida mediante apresentação do 
ingresso virtual gratuito. Acesse pbh.gov.br/cinesantatereza ou 
use o QR Code para verifi car a disponibilidade e emitir o ingresso.

SESSÃO INFANTIL • MOSTRA CRIATURAS FANTÁSTICAS

OUTUBRO

PROGRAMAÇÃO
OUTUBRO • 2021

CINE
SANTA TEREZA

LILO & STITCH
(Lilo & Stitch | Chris Sanders/ Dean Deblois | EUA | 2002 | Animação | 
85 min | Dublado) 
Lilo é uma garota havaiana de 5 anos que adora cuidar de animais menos 
favorecidos. Ela tem o costume de coletar lixo reciclável nas praias para, 
com o dinheiro recebido, comprar comida para peixes e nadar até o alto-mar 
para alimentá-los. Até que, num belo dia, ela encontra um cachorro e decide 
adotá-lo. Entretanto, este cachorro na verdade é Stitch - um ser alienígena 
que é um dos criminosos mais perigosos da galáxia. 
Classifi cação indicativa: livre
1° a 3/10, sexta a domingo, às 16h30

UNIVERSIDADE MONSTROS
(Monsters University | Dan Scanlon | EUA | 2013 | Animação | 99 min | Dublado)
Desde que era só um monstrinho, Mike Wazowski (agora a caminho da 
universidade) sonha em se tornar um assustador. E ele sabe melhor do que 
ninguém que os melhores assustadores estudam na Universidade Monstros. 
Mas durante o primeiro semestre de aula, os planos de Mike saem dos trilhos 
quando seu caminho cruza com o do sabichão James P. Sullivan, “Sulley”, um 
assustador nato. Classifi cação indicativa: livre
6 a 8/10, quarta a sexta, às 16h30 | 16/10, sábado, às 16h30

ABOMINÁVEL
(Abominable | Jill Culton/Todd Wilderman | EUA/China | 2019 | Animação | 
93 min | Dublado)
Abominável leva o público a uma jornada épica de 3.000 milhas, das ruas de 
Xangai às deslumbrantes paisagens de neve do Himalaia. Quando um grupo 
travesso de amigos encontra um jovem Yeti, eles embarcam em uma jornada 
épica para reunir a criatura mágica à sua família no ponto mais alto da Terra. 
Classifi cação indicativa: livre
9 a 10/10, sábado e domingo, às 16h30



FÚRIA DE TITÃS
(Clash of The Titans | Desmond Davis | EUA/Reino Unido | 1981 | Aventura | 
118 min | Legendado)
Adaptação do mito grego de Perseu, o filho de Zeus, o deus dos deuses do 
Olimpo, com uma mulher mortal. Já crescido, ele vive uma grande aventura 
para poder desposar a Princesa Andrômeda, que será sacrificada ao 
monstruoso Kraken para aplacar a fúria dos deuses. Na sua 
jornada para impedir o sacrifício, Perseu precisa lutar contra a terrível 
Medusa, auxiliado pela coruja mecânica Bubo e pelo cavalo alado Pégaso. 
Classificação indicativa: 14 anos
14 e 21/10, quintas, às 19h

UM LUGAR SILENCIOSO
(A Quiet Place | John Krasinski | EUA | 2018 | Suspense | 95 min | Legendado)
Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é 
perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se 
protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer 
custo, se comunicando através de sinais, pois o perigo é ativado pela 
percepção do som. Classificação indicativa: 14 anos
15 e 16/10, sexta e sábado, às 19h | 24/10, domingo, às 19h

UM LOBISOMEM AMERICANO EM LONDRES
(An American Werewolf in London | John Landis | EUA/Reino Unido/Irlanda | 
1981 | Terror | 97 min | Legendado)
Dois jovens turistas americanos, David e Jack, estão em excursão pela 
Europa. Passando por uma região rural da Inglaterra, são malvistos 
pelos habitantes locais quando adentram uma espécie de bar ou estalagem. 
Ao saírem, recebem os mais esquisitos avisos: “Mantenham-se na estrada 
e afastem-se dos pântanos” e “Cuidado com a lua”. Mesmo assim, os jovens 
embrenham-se na escuridão e não percebem que estão sendo seguidos por 
uma criatura terrível. Classificação indicativa: 16 anos
20/10, quarta, às 19h | 30/10, sábado, às 19h

O LABIRINTO DO FAUNO
(El Labirinto Del Fauno | Guillermo del Toro | EUA/Espanha/México | 2006 | 
Drama/Fantasia | 118 min | Legendado)
Espanha, 1944. Oficialmente a Guerra Civil já terminou, mas um grupo de 
rebeldes ainda luta nas montanhas. Ofelia, de 10 anos, muda-se para a 
região com sua mãe. Lá as espera seu novo padrasto, um oficial fascista 
que luta para exterminar os guerrilheiros. Solitária, em seus passeios pelo 
jardim da imensa mansão em que moram, Ofelia descobre um labirinto que 
faz com que todo um mundo de fantasias se abra, trazendo consequências 
para todos à sua volta. Classificação indicativa: 16 anos
23/10, sábado, às 19h 

A MOSCA
(The Fly | David Cronenberg | Canadá/EUA | 1986 | Ficção | 96 min | Legendado)
Seth Brundie é um cientista excêntrico que trabalha numa nova invenção, 
uma máquina de teletransporte. Verônica, uma jornalista que acompanha 
seus projetos, acredita ser essa a história do ano. Porém, ao experimentar 
seu novo invento, Seth não percebe que uma mosca entrou na cabine do 
teletransporte. O imprevisto faz com que os padrões moleculares do 
homem e do inseto se misturem e, pouco a pouco, o cientista vai 
sofrendo terríveis transformações. Classificação indicativa: 14 anos
27/10, quarta, às 19h | 31/10, domingo, às 19h

ALIEN, O 8º PASSAGEIRO
(Alien | Ridley Scott| EUA/Reino Unido | 1979 | Ficção | 117 min | Legendado)
Uma nave espacial, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindos 
de um asteroide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por 
um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um 
terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o 
embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar 
toda a tripulação. Classificação indicativa: 16 anos
28/10, quinta, às 19h

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM
(Fantastic Beasts & Where to Find Them | David Yates | EUA/Reino Unido | 
2016 | Aventura | 133 min | Legendado)
O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova Iorque com sua maleta, um objeto mágico em que ele carrega uma 
coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as 
suas viagens. Porém, uma variedade de criaturas acaba saindo de sua 
maleta e Newt precisará usar todas as suas habilidades e seus conhecimen-
tos para capturá-las. Classificação indicativa: 12 anos
17/10, domingo, às 19h | 29/10, sexta, às 19h

MOSTRA • CRIATURAS FANTÁSTICAS

E.T. – O EXTRATERRESTRE
(E.T. – The Extra-Terrestrial | Steven Spielberg | EUA | 1982 | Aventura | 
115 min | Dublado) 
Um garoto faz amizade com um pequeno alienígena perdido há três 
milhões de anos-luz de casa, sozinho na Terra. O garoto o leva para casa, 
protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e 
transformado em cobaia. Gradativamente surge entre os dois uma forte amizade. 
Classificação indicativa: livre
13 a 15/10, quarta a sexta, às 16h30 | 17/10, domingo, às 16h30

GREMLINS
(Gremlins | Joe Dante | EUA | 1984 | Comédia/Terror | 106 min | Dublado)
O jovem Billy ganhou um novo bichinho de estimação e com ele três conselhos 
que nunca, nunca poderia esquecer. 1) não deixe que ele se molhe 
2) mantenha-o afastado da luz forte 3) não importa o quanto ele chore, o 
quanto ele suplique, nunca lhe dê comida após a meia-noite. Prepare-se para 
muita confusão pois alguma coisa vai dar muito errado. 
Classificação indicativa: livre
20 a 22/10, quarta a sexta, às 16h30

TROLLS
(Trolls | Mike Mitchell / Walt Dohm | EUA | 2016 | Animação | 92 min | Dublado)
Os trolls são as criaturas mais felizes do mundo: vivem na chamada Árvore Troll, 
cantando e dançando. Um dia, a Árvore Troll foi encontrada por um bergen. Ele 
engole um troll e sente a felicidade pela primeira vez na vida (os bergens são 
criaturas infelizes que não sabem cantar nem dançar). Desejosos daquela felici-
dade, os bergens constroem sua cidade em volta da Árvore Troll, impossibilitan-
do a fuga das pequenas criaturas. Classificação indicativa: livre
23 e 24/10, sábado e domingo, às 16h30

A HISTÓRIA SEM FIM
(Die Unendliche Geschichte | Wolfgang Petersen | EUA/Alemanha | 1984 | 
Aventura | 102 min | Dublado)
Quando o jovem Bastian pega emprestado um misterioso livro, ele nem ima-
gina que ao virar uma página será levado a um mundo de fantasia onde en-
contrará criaturas fantásticas como uma Imperatriz menina, um guerreiro, 
um caracol de corrida, um morcego planador, um dragão da sorte, elfos e 
até uma pedra ambulante chamada Come-Pedra. 
Classificação indicativa: livre
27 a 29/10, quarta a sexta, às 16h30

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
(Alice in Wonderland | Clyde Geronimi/Hamilton Luske/Wilfred Jackson | EUA | 
1951 | Animação | 75 min | Dublado)
Alice, uma menina curiosa e cansada de seu mundo monótono, acaba cain-
do no maluco País das Maravilhas ao seguir o apressado Coelho Branco. Lá 
conhece os irmãos gêmeos, Tweedle-Dee e Tweedle-Dum, o Gato Risonho e 
a Lagarta; toma chá com a Lebre Maluca e o Chapeleiro Louco e participa de 
um jogo de crocket com a Rainha de Copas. 
Classificação indicativa: livre
30 e 31/10, sábado e domingo, às 16h30

Dia 16/10, sábado
16h30 - UNIVERSIDADE MONSTROS
19h - UM LUGAR SILENCIOSO

Dia 17/10, domingo
16h30 - E.T. - O EXTRATERRESTRE
19h - ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM

VIRADA CULTURAL 
DE BELO HORIZONTE 2021



SESSÃO I - 1°/10, sexta, às 19h | 9/10, sábado, às 19h 

UM FILME DE DANÇA
(Carmem Luz | Brasil | 2013 | 90 min)
“E os negros? Onde estão os negros?”. A questão exposta em uma crônica de 
Nelson Rodrigues ainda ressoa no Brasil do século XXI. O eco desta 
pergunta na dança cênica brasileira foi o ponto de partida para a 
realização de “Um Filme de Dança”. Mesclando danças e entrevistas 
realizadas em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Nova 
York, o filme nos mostra a trajetória, o pensamento e o trabalho de alguns 
dos mais atuantes criadorxs pretxs de dança de diferentes gerações.
Classificação indicativa: livre

SESSÃO II - 2/10, sábado, às 19h | 7/10, quinta, às 19h
 
A CAMBONAGEM E O INCÊNDIO INEVITÁVEL
(Castiel Vitorino Brasileiro | Brasil | 2021 | 34 min)
Inevitável é o acaso da forma do fogaréu. Inevitável é o fogo que acontece 
em mim quando eu danço. A cambonagem trata-se de um pacto: acolhere-
mos a imprevisibilidade de nossos caminhos. 
Classificação indicativa: 12 anos

SESSÃO III - 3/10, domingo, às 19h | 8/10, sexta, às 19h

REPÚBLICA
(Grace Passô | Brasil | 2020 | 15 min)
República é um curta-metragem realizado em casa, com estrutura caseira, 
durante o início da quarentena de 2020, no centro da cidade de São Paulo, 
Brasil. Um xamã descobre que o Brasil é um sonho. Nada da experiência que 
se tem do país é real e, a qualquer momento, seja lá quem estiver sonhando 
o Brasil pode acordar - e, assim, tudo o que nós vivemos e conhecemos so-
bre nossa nação pode acabar. A narrativa dialoga com a crise social e ética 
trazidas pela pandemia. Classificação indicativa: 14 anos

PATTAKI
(Everlane Moraes | Brasil | 2019 | 21 min)
Os peixes agonizam à beira-mar à medida que a água invade a cidade e 
forma espelhos que distorcem sua imagem. Na noite densa, quando a lua 
sobe a maré, esses seres, que vivem em uma vida diária monótona sem 
água, são hipnotizados pelos poderes de Iemanjá, a deusa do mar. 
Classificação indicativa: 14 anos

 
NEGRUM3
(Diego Paulino | Brasil | 2018 | 22 min)
Entre melanina e planetas longínquos, NEGRUM3 propõe um mergulho na 
caminhada de jovens negros da cidade de São Paulo. Um ensaio sobre 
negritude, diversidade sexual e aspirações espaciais dos filhos da diáspora. 
Classificação indicativa: 14 anos 

SESSÃO IV - 6/10, quarta, às 19 | 10/10, domingo, às 19h 

LAMBADA ESTRANHA
(Luisa Marques /Darks Miranda | Brasil | 2020 | 12 min)
Rio de Janeiro, 2020. A cidade se incendiou e sua água secou ou está 
contaminada. Das profundezas da terra e do céu surgem seres 
extra-humanos desorientados. Classificação indicativa: 14 anos 

INTERVENÇÃO JAH
(Daniel Santos/Welket Bungué | Brasil | 2019 | 15 min)
A intervenção visa a uma caminhada simbólica até à exaustão. A interven-
ção propõe o aquecimento preliminar que antecede um combate de titãs 
num ringue de boxe. O curta acompanha o movimento do performer consiste 
no movimento do performer intuindo a queda repentina quando afetado por 
perfurações por balas de armas semi-automáticas. Entre 2005 e 2015 o nú-
mero de pessoas negras assassinadas aumentou 18%. 
Classificação indicativa: 14 anos

MOSTRA • CORPO - IMAGEM - MOVIMENTO

SWINGUERRA
(Bárbara Wagner/Benjamin de Burca | Brasil | 2019 | 23 min)
Na quadra de uma escola pública, dançarinos têm uma rotina altamente 
disciplinada e ensaiam sob o olhar atento do seu coreógrafo. Tensões 
assombram desejos pessoais, enquanto eles são observados por uma 
trupe rival. 
Classificação indicativa: 14 anos
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BIBLIOTECA

O Cine Santa Tereza passou por uma série de medidas, visando garantir a 
segurança do público. Fique atento aos novos horários de funcionamento e 
aos cuidados abaixo: 

ATENÇÃO

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

• USE MÁSCARA SOBRE O NARIZ E A BOCA

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

• RESPEITE A MARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO NOS ASSENTOS

• NÃO COMA NEM BEBA DENTRO DA SALA DE CINEMA

• RESPEITE O PROTOCOLO DE SAÍDA AO FINAL DA SESSÃO

• MANTENHA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2 METROS DAS OUTRAS 
PESSOAS NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

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

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

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

Quarta a domingo, das 16h às 21h

A entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso 
virtual gratuito. Acesse pbh.gov.br/cinesantatereza ou use o QR 

Code para verifi car a disponibilidade e emitir o ingresso.

EXPOSIÇÃO

SESSÃO ESPECIAL • PRÉ - ESTREIA

CIRCUITO CINE SANTÊ

VOLTEI
(Ary Rosa/Glenda Nicácio | Brasil | 2020 | Comédia/Drama/Ficção | 74 min) 
As irmãs Alayr e Sabrina estão ouvindo no radinho de pilha o julgamento que 
pode mudar os rumos de um país “sem energia”. Elas são surpreendidas por 
Fátima, a irmã que volta dos mortos para confraternizar nessa noite histórica.
Classifi cação indicativa: 14 anos
13/10, quarta, às 19h

Confi ra também a programação virtual do Circuito Cine Santê, que inclui um 
debate especial com a pesquisadora Kênia Freitas, mediado por Vanessa Santos, 
no link: linktr.ee/circuitomunicipaldecultura

O DAVI MORREU
(Lea Monteiro | Brasil | 2021 | 27min)
O Davi Morreu retrata um evento experienciado por uma companhia de teatro. 
No retorno da pandemia para gravar uma peça, um dos atores recebe a notícia 
de que Davi, um dos seus colegas de companhia, morreu. A notícia preenche 
todos os espaços do teatro e os atores reagem a ela de formas distintas. 
Classifi cação indicativa: livre
22/10, sexta, às 19h

Na exposição Cinema Cubano em Cartaz, apresentada na área interna do Cine 
Santa Tereza, os cartazes de Eduardo Bachs exploram cores, formas, texturas 
e elementos gráfi cos que fazem referência a grandes escolas e movimentos 
artísticos, como a pop art, o Push Pin Studios de Nova York e aos pôsteres de 
fi lmes do leste europeu. Usando técnicas de desenho e impressos em 
serigrafi a, suas produções são um grande exemplo do diálogo existente entre 
as artes gráfi cas e a sétima arte. A partir dessas misturas, o artista propõe um 
estilo original e inventivo, que vai do uso de imagens satíricas ao conteúdo 
crítico e dramático. Seus cartazes se tornaram grandes objetos de valor 
histórico e cultural, sendo considerados bastante raros, principalmente por 
conta de sua tiragem reduzida, além de preservarem um momento 
fundamental da história do cinema mundial. As peças fazem parte do acervo 
iconográfi co do Museu da Imagem e do Som (MIS-BH).

Nascido em 1936, em Valência, na Espanha, Eduardo Bachs mudou-se para Cuba 
quando criança, em 1941. Foi no país latino-americano que construiu sua 
trajetória como artista gráfi co e designer, e se tornou um nome central para o 
cinema e para o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfi ca. 
Junto com outros grandes designers como Azcuy, Damian, Dimas, Julio Eloy, 
Niko, Reboiro e Raul Martinez, Bachs inaugurou uma importante escola de artes 
gráfi cas na América Latina, ao imprimir sua assinatura em diversos cartazes do 
cinema cubano, num período de pós revolução no país e que se espalhou pelo 
restante do continente americano.

O acesso à exposição é exclusivamente voltado ao público das sessões de 
cinema, mediante retirada de ingresso pelo site: pbh.gov.br/cinesantatereza
O espaço permanece fechado, devido às restrições impostas pela crise 
sanitária da covid-19.

CINEMA CUBANO EM CARTAZ

O espaço permanece fechado, devido às restrições impostas pela crise 
sanitária da covid-19.
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