
QUARTA FORA DA LEI 
04 a 25 de novembro 

 
Sessão permanente dedicada aos fãs de faroeste. 
 
O DIA DA IRA 
de Tonino Valerii 
I giorni dell'ira, Itália, 1967, 95min, DVD. Com Lee Van Cleef, Giuliano Gemma, Walter Rilla 
Limpador de rua decide cobrar uma antiga dívida de seu ex-sócio. Para tanto, ele vai contar com a 
ajuda de um forasteiro. 
11.11 às 17h 
 
JOE: O PISTOLEIRO IMPLACAVEL 
de Sergio Corbucci 
Navajo Joe, Itália, 1966, 93min, DVD. Com Burt Reynolds, Aldo Sambrell, Nicoletta Machiavelli 
Índio guerreiro vai em busca de vingança contra um grupo de bandidos que massacrou sua antiga 
aldeia. 
18.11 às 17h 
 
TRINITY É O MEU NOME 
de Enzo Barboni 
Lo chiamavano Trinità, Itália, 1970, 
113min, DVD. Com Terence Hill, Bud 
Spencer, Steffen Zacharias 
Dois irmãos tentam salvar uma cidade 
das mãos de um grupo de bandidos, 
ao mesmo tempo em que devem 
impedir a perda dessas terras para um 
barão. 
25.11 às 15h 
 
UM HOMEM CHAMADO CAVALO 
de Elliot Silverstein 
A man called horse, EUA, 1970, 114min, DVD. Com Richard Harris, Judith Anderson, Jean Gascon 
Capturado por uma tribo indígena, um senhor inglês é entregue à mãe do chefe local, para ser seu 
criado. Gradualmente, ele abraça o modo de vida dos índios, apaixonando-se por uma moça. 
25.11 às 17h 
 
Ingressos: R$1,00 (inteira) / R$0,50 (meia) 
 

sessão especial 
UM POEMA PARA MERCEDES 

06 de novembro 
 

 Dirigido por Peu Pereira, inédito nos cinemas, o documentário Um poema para Mercedes é 
exibido no Cine Olido. O filme retrata a participação dos saraus de São Paulo na 40º Feira 
Internacional de Livros de Buenos Aires. Realizado no calor da hora, Um poema para Mercedes traz 
depoimentos de escritores e poetas que há 20 anos vem construindo o espaço da produção literária 
realizada na periferia da capital. Durante o documentário, discute-se a importância de sua literatura e 
a necessidade de que ela siga apontando as contradições de seu tempo. 
 
Data: 06.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca 

 
 



(A) MOSTRA MULHER NO CINEMA 
07 e 08 de novembro 

 
Realização do Coletivo Lumika, a mostra apresenta ao público uma seleção de filmes 

produzidos e dirigidos por mulheres. As sessões serão acompanhadas por debates que tem o a 
mulher como tema. O evento tem como objetivo ampliar o espaço feminino no campo audiovisual, 
procurando trazer visibilidade e voz a diretoras, fotógrafas e produtoras. A seleção de filmes abrange 
diversos estilos e manifestações. Já os debates reúnem diretoras, produtoras, escritoras e militantes 
do movimento feminista. Dentre os nomes confirmados, estão Diana Almeida, Beatriz Seigner, Caru 
Alves de Souza, Clara Averbuck, Luiza Coppieters, Érica Ribeiro, Bárbara Sonnewend e Juily 
Manghirmalani. 
 
DE MENOR 
de Caru Alves de Souza 
São Paulo, 2014, 77min, DVD. Com Rita Batata, Caco 
Ciocler, Giovanni Gallo 
Advogada recém-formada divide sua rotina entre a 
defensoria pública de menores no Fórum de Santos e 
os cuidados com o irmão adolescente, com quem vive 
harmoniosamente. O relacionamento dos dois é 
colocado em xeque quando ele comete um grave 
delito.  
07.11 às 15h 
 
BOLLYWOOD DREAM – O SONHO BOLLYWOODIANO 
de Beatriz Seigner 
São Paulo, 2010, 84min, Blu-ray. Com Paula Braun, Nataly Cabanas, Lorena Lobato 
Três atrizes brasileiras decidem tentar a sorte em Bollywood, indústria cinematográfica da Índia. Uma 
vez inseridas no coração da cultura e da mitologia indiana, seus sonhos se modificam no contraste 
entre o oriente e o ocidente, o ancestral e o novo, entre os valores individuais e coletivos. 
07.11 às 17h 
 
GUIDA 
de Rosana Urbes 
São Paulo, 2014, 11min, DVD 
Curta-metragem animado que propõe uma reflexão lúdica e nostálgica sobre a vida na terceira idade 
em São Paulo. 
07.11 às 19h – sessão seguida de debate com Juily Manghirmalani, Beatriz Seigner, Caru Alves 
de Souza e Diana Almeida 
 
VIVER DE MIM 
de Juily Manghirmalan 
São Paulo, 2015, 25min, DVD 
Um retrato de cinco mulheres bem diferentes que moram em São Paulo. O filme revela suas visões 
sobre “ser mulher”, sexo, orgasmo, relacionamentos e filhos. 
08.11 às 15h – sessão seguida de debate com Babi Sonnewend, Clara Averbuck, Érica Ribeiro, 
Juily Manghirmalani E Luiza Coppieters. 
 
Ingressos: Entrada franca 
Classificação: 14 anos 
 

 
 
 
 
 



CINE IMIGRANTE: ESPECIAL MALI 
10 a 15 de novembro 

 
Projeto da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o Cine Imigrante tem como objetivo 

criar um espaço permanente de debate para as comunidades imigrantes de São Paulo. A cada mês, 
o Cine Olido exibe filmes e promove debates com artistas, ativistas, estudiosos e autoridades 
governamentais. Nesse mês, o projeto traz para o público três produções do Mali, duas delas 
premiadas em importantes festivais africanos e europeus. O Cine Imigrante é um projeto 
desenvolvido em parceria com a produtora Kinopedia. 
 
BAARA 
de Souleymane Cissé 
França/Mali, 1978, 93min, DVD. Com Baba Niaré, Balla Moussa Keita, Boubacar Keïta 
Um jovem camponês do Mali trabalha como “baara”, isto é, carregador de bagagens em Bamaco. 
Certo dia, ele conhece um jovem engenheiro, que lhe consegue trabalho numa fábrica. Lá, ele se 
envolve com as disputas entre patrões e empregados. Premiado nos festivais de Nantes, Locarno e 
no Fespaco, principal vitrine do cinema africano moderno. 
10.11 às 17h; 12.11 às 19h; 14.11 às 15h. 

 
FINYÉ 
de Souleymane Cissé 
França/Mali, 1982, 105min, DVD. Com Com Balla Moussa 
Keita, Ismaïla Sar, Oumou Diarra 
Dois adolescentes malineses, oriundos de classes sociais 
diferentes, se encontram no liceu. Um deles é descendente 
de um grande chefe tradicional, enquanto o outro é filho de 
um governador militar que representa o novo poder. Ambos 
pertencem a uma geração que recusa a ordem 
estabelecida. Ganhador do Prêmio Etalon de Yennenga, 
Fespaco de 1983. 
11.11 às 19h; 13.11 às 17h. 
   
 

LA GENÈSE 
de Cheick Oumar Sissoko 
França/Mali, 1999, 99min, DVD. Com Sotigui Kouyaté, Salif Keita, Balla Moussa Keita 
Inspirado no livro sagrado do Gênesis, este filme narra a luta de poder entre duas famílias: um clã de 
pastores e um clã de caçadores. Membro de uma tribo de agricultores, um rapaz é obrigado a lidar 
com as desavenças entre os dois lados. 
12.11 às 17h; 15.11 às 15h; 14.11 às 17h.  
   
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
 
 

MOSTRA O SEU QUE EU MOSTRO O MEU 
13 a 15 de novembro 

 
Destinado a produções independentes, o festival nasceu em 2014, disposto a reunir e exibir 

para o público filmes brasileiros realizados sem o apoio de leis de incentivo, com propostas autorais. 
Entre os dias 13 e 15 de novembro, o Cine Olido recebe a programação da mostra, que reúne sete 
produções inéditas. Além das sessões, o evento inclui também encontros entre realizadores para 
queiram expor seus projetos e ideias. Confira mais informações na página 
www.facebook.com/mostraoseuqueeumostroomeu. 
 
Data: 13 a 15.11 às 19h 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: Entrada Franca 



sessão especial 
É NÓIS NA FITA 
14 de novembro 

 
É Nóis na Fita é um projeto que oferece cursos gratuitos de cinema a jovens de todas as 

regiões da capital paulista. Cada curso inclui a produção de dois curtas-metragens, criados pelos 
alunos. No 14 de novembro, o Cine Olido exibe os filmes realizados entre setembro e novembro de 
2015, na EMEFM Derville Allegretti, Zona Norte da cidade. Confira mais informações sobre o projeto 
www.enoisnafita.com.br. 
 
Data: 14.11 às 11h30 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: Entrada Franca 
 

CINE CIRCO 
17 a 24 de novembro 

 
Parceria do Departamento de 

Expansão Cultural com o Centro de 
Memória do Circo, o Cine Circo exibe filmes 
e promove conversas com artistas 
circenses, estudiosos e realizadores. Nos 
meses de novembro e dezembro, o Cine 
Circo presta sua homenagem ao grande 
comediante Charles Chaplin. Desde a 
juventude se apresentando em palcos, o 
ator e diretor sempre esteve próximo das 
casas de espetáculos circense. Como um 
grande palhaço, seus filmes transcendem 
com humor histórias inesquecíveis. 

 
TEMPOS MODERNOS 
de Charles Chaplin 
Modern Times, Estados Unidos, 1936, 83min, Blu-ray. Com Charles Chaplin, Paulette Goddard, 
Henry Bergman 
Operário de uma linha de montagem, responsável por testar uma “máquina revolucionária” para 
evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela monotonia frenética do seu trabalho. 
17.11 às 19h – debate após a sessão 
 
LUZES DA CIDADE 
de Charles Chaplin 
City Lights, Estados Unidos, 1931, 90min, Blu-ray. Com Charles Chaplin, Harry Myers, Al Ernest 
Garcia 
Um vagabundo impede um homem rico, que está bêbado, de se matar. Grato, o milionário o convida 
até sua casa e se torna seu amigo. Ao ficar sóbrio, ele esquece completamente o que aconteceu. 
21.11 às 19h 
 
O GAROTO 
de Charles Chaplin 
The Kid, Estados Unidos, 1921, 50min, Blu-ray. Com Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna 
Purviance 
Por conta da pobreza, uma mãe percebe que não pode dar para seu filho todo o cuidado que ele 
precisa. Ela entrega o bebê, que é encontrado por um vagabundo que resolve criá-lo. 
24.11 às 19h 
 
Ingressos: Entrada franca 



sessão folhetim 
BREAKING BAD 

17 e 24 de novembro 
 

Programa permanente dedicado à 
apresentação de séries televisivas. Batizado de 
Folhetim – nome dado à forma de publicação 
em série criada pelos jornais franceses no 
século XIX, e adotada pela televisão tempo 
depois. As sessões acontecem sempre às 
terças, às 17h00. Criada por Vince Gilligan, 
Breaking bad narra a história de um professor 
de química que começa a produzir e vender 
metanfetamina numa cidade do estado do Novo 
México, droga poderosa e altamente viciante. 
Considerada umas das maiores séries de 
televisão de todos os tempos, Breaking bad 
teve exibição restrita aos canais pagos. 
 
Data: 17 e 24.11 às 17h 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 16 anos 
 

em cartaz no cine olido 
ORESTES 

18 de novembro a 05 de dezembro 
 

Com ingressos a R$ 1,00, o projeto 
Em cartaz no Cine Olido segue o formato 
tradicional de programação das salas de 
cinema comerciais – a partir de uma 
curadoria “livre”, coloca em cartaz, em dias 
e horários diversos, produções brasileiras 
e estrangeiras, lançadas no mercado. O 
diferencial do Cine Olido diz respeito à 
seleção dos títulos, sempre de qualidade, 
e ao preço, sempre popular e acessível. 
Em novembro, a atração é o documentário 
Orestes, de Rodrigo Siqueira. O filme se 
apropria da trilogia teatral do poeta grego 

Ésquilo, a Oresteia, para compor uma narrativa sobre a forma pela qual a ditadura militar deixou 
marcas profundas nas narrativas oficiais e na subjetividade dos brasileiros. Documentário e ficção 
compõem um Brasil de verdades simuladas. As feridas deixadas pelo nosso violento e muitas vezes 
velado ou dissimulado processo histórico permeiam o filme.  
 
ORESTES 
de Rodrigo Siqueira 
Brasil, 2015, 93min, Blu-ray 
A filha de uma militante política traída e executada, uma defensora da pena de morte e uma 
enfermeira que lida diariamente com o resultado da violência são alguns dos personagens que se 
confrontam nesta reflexão sobre os mecanismos da justiça. 
18.11 às 19h; 19.11 às 17h e 19h; 20.11 às 15h, 17h e 19h; 21.11 às 15h; 22.11 às 15h e 17h; 
24.11 às 15h; 25.11 às 19h; 26.11 às 15h; 27.11 às 15h; 28.11 às 15h; 29.11 às 15h; 03.12 às 
17h; 04.12 às 17h; 05.12 às 17h. 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 



 
sessão especial 

INVASÃO 
26 de novembro 

 
No dia 26 de novembro, o Cine Olido exibe em sessão especial o filme Invasão, de Hélio 

Martins Jr. Invasão é um longa-metragem realizado de forma independente. O filme explora o tema 
da ufologia (estudo dos OVNIs) e também mostra os dramas humanos diante de uma situação nunca 
enfrentada.  
 
INVASÃO 
de Hélio Martins Jr. 
Brasil, 2014, 90min, digital. Com Matheus 
Prestes, Alexia Annes, Wendell Jales 
Um grupo de amigos decide passar o feriado 
de carnaval em uma afastada chácara no 
interior. O que eles não esperavam é que 
aterrorizantes acontecimentos seriam 
testemunhados nas principais cidades do 
mundo. Isolados e sem comunicação, o grupo 
precisa decidir como sobreviver a esta ameaça. 
26.11 às 19h 
 
Ingressos: Entrada franca 
Classificação: 14 anos 
 
 

circuito municipal de cultura 
ATRAVÉS 

26 de novembro a 10 de dezembro 
 

Dirigido pelos jovens 
realizadores André Michiles, Diogo 
Martins e Fábio Bardella, o longa-
metragem Através, produção 
independente inédita no circuito 
comercial de salas, entra em cartaz no 
Cine Olido, a partir de 26 de novembro. 
O lançamento do filme é uma 
realização da Spcine, empresa 
municipal de cinema, e integra as 
ações do Circuito Municipal de Cultura, 
política de programação capitaneada 
pela Secretaria Municipal de Cultura. 
Através narra a história de uma jovem 

cubana que resolve sair em busca de suas origens. O pano de fundo da narrativa são os anos de 
2012 e 2013, período em que Raul Castro revogou a lei da “Carta Branca”, e permitiu que os 
cubanos viajassem ao exterior sem pedir autorização ao governo. Nesse contexto, a personagem 
deve decidir se vai aos Estados Unidos encontrar o namorado e amigos que já estão lá, ou se fica na 
ilha. Exibido pontualmente em festivais, Através é um road-movie atípico, de tom documental, que 
mergulha na realidade profunda de Cuba, levantando questões complexas, que acenam para um 
futuro de mudanças. O filme também entra em cartaz no Centro Cultural São Paulo e no Cine Caixa 
Belas Artes, para depois seguir por bibliotecas e outros equipamentos culturais da Prefeitura. 
 
 
 



ATRAVÉS 
de André Michiles, Diogo Martins e Fábio Bardella 
São Paulo, 2015, 105min, Blu-ray. Com Cinthia Rodríguez Paredes, Geovanys Federico Vistoste, 
David Peraza Fernandez, Moraima Affonso  
Cuba, 2012: Raul Castro revoga a lei da “carta branca”, que obrigava os cubanos a pedirem 
autorização para viajarem ao exterior. Agora, o país está passando por um período de reformas e 
incertezas. Cintia, a protagonista da história também está em transição. Ela deve definir o seu 
destino, que também é incerto. Atrás de respostas para o seu futuro, ela viaja em busca de suas 
origens. 
26.11 às 17h; 27.11 às 17h; 28.11 às 17h; 29.11 às 17h; 02.12 às 19h; 03.12 às 15h; 04.12 às 15h 
e 19h; 05.12 às 15h e 19h; 06.12 às 15h; 09.12 às 19h; 10.12 às 17h. 
 
Ingressos: R$ 1,00 / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 16 anos 
 
 

lançamento 
EU SÓ PEÇO A DEUS – INQUÉRITO 

27 de novembro 
 

Dono de uma trajetória de 15 anos, o Inquérito é 
atualmente um dos principais nomes do hip-hop 
brasileiro. Em turnê pelo Brasil e pelo mundo, 
realizando projetos com músicos latino-americanos, o 
grupo lançou recentemente o álbum Corpo e alma. No 
dia 27 de novembro, o Cine Olido será janela de 
lançamento do novo clipe da banda, “Eu só peço a 
Deus”, gravado em Minas Gerais, numa antiga fazenda. 
A produção contou com o envolvimento de mais de 30 
pessoas, entre atores profissionais e moradores da 
comunidade, os quais deram vida às personagens do 
roteiro, focado na fuga de um escravo em luta pela 
sobrevivência. Após a exibição e bate-papo com os 
realizadores, o público ainda confere um pocket-show 
com o Inquérito. A apresentação acontece às 19h30. 
 
Data: 27.11 às 18h30 
Ingressos: Entrada Franca 
 

sessão especial 
SOL NOS MEU OLHOS 

28 de novembro 
 

O Cine Olido exibe em sessão especial o filme Sol nos meus olhos, de Flora Dias e Juruna 
Mallon. Longa-metragem realizado de forma independente.  
 
SOL NOS MEUS OLHOS 
de Flora Dias & Juruna Mallon 
Brasil, 2013, 68min 
Um homem chega em casa e encontra sua mulher morta. Em um surto silencioso, pega o corpo dela 
e se lança na estrada, ao acaso, em busca da reconstrução da própria realidade.  
28.11 às 19h 
 
Classificação: 14 anos 
 
 


