
 

PROGRAMAÇÃO 
23/10 A 29/10 

 

15h20 – De Menor (Brasil, 2012, 77', Digital) 

De Caru Alves de Souza 

Com Rita Batata, Giovanni Gallo, Caco Ciocler, Rui Ricardo Diaz  

 

Helena é uma advogada recém-formada que divide sua rotina entre o trabalho na Defensoria Pública 

de Menores no Fórum de Santos e seu irmão adolescente Caio, com quem tem uma relação de 

cumplicidade e harmonia. O relacionamento dos dois é colocado em xeque quando Caio comete um 

delito. Melhor Filme na Première Brasil – Festival do Rio 2013.  

Classificação: 12 anos 

 

17h – À Queima Roupa (Brasil, 2014, 92', Digital) 

De Thereza Jessouroun 

 

Documentário investigativo que mostra a violência e a corrupção da polícia do Rio de Janeiro nos 

últimos 20 anos, apresentando os casos mais emblemáticos deste período do ponto de vista dos 

familiares, testemunhas, sobreviventes e demais envolvidos, como advogados, promotores e juízes. 

O filme parte da Chacina de Vigário Geral, em 1993, e culmina com execuções cometidas em nome 

da lei em 2012 e 2013. Os fatos são apresentados através de entrevistas, imagens de arquivo e cenas 

ficcionais que reconstroem a memória dos sobreviventes. 

Classificação: 16 anos 

 

18h50 – Libertem Angela Davis (Free Angela and all political prisoners, EUA/França, 2012, 112', 

Digital) 

De Shola Lynch 

 

O filme retrata a vida de Angela Davis, uma professora de filosofia nascida no Alabama e conhecida 

por seu profundo engajamento na luta pelos direitos civis. Quando defende três prisioneiros negros 

nos anos 1970, Angela é acusada de organizar uma tentativa de fuga e sequestro que levou à morte 

de um juiz e quatro detentos e se torna a mulher mais procurada dos Estados Unidos. Ainda hoje, 

Angela é um símbolo da luta pelo direito das mulheres, dos negros e de outros grupos oprimidos. 

Classificação: 14 anos 

 

21h (somente dia 23) – Cineclube Sala Escura 

7 Caixas (7 cajas, Paraguai, 2012, 105', Digital) 

De Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori 

Com Celso Franco, Víctor Sosa, Lali González 

 

O carreteiro Victor passa as horas vagas imaginando uma vida de fama e admirando a televisão da 

loja de DVD's do mercado. O jovem enfrenta um mundo competitivo e precisa batalhar para 

conseguir os seus pequenos trabalhos, carregando as compras dos clientes. Certo dia, ele recebe 

uma proposta diferente: carregar 7 caixas, com um conteúdo desconhecido, para ganhar uma nota 

rasgada de cem dólares. 

Classificação: 14 anos 

 

 


