
sessão especial 
PÉ DE CABRA 
1º de outubro 

 
PÉ DE CABRA 
de Milton Santos Jr 
São Paulo, 2015, 77min, cópia digital. 
O filme conta a historia do motorista de ónibus, 
Ivair (José Bonifácio), após ser despedido da 
empresa onde trabalhou por longos anos, tem 
todo dinheiro de sua rescisão roubado por uma 
dupla de ladrões (Carlos Escolastico e Katity 
1000grau), também levam sua mulher Celina 
(luciene Silva), e o fusca. Ele foi deixado baleado 
a beira de uma estrada deserta com sua filha 
Anita (Jéssica Alves). Na busca de resolver o 
roubo é ajudado por dois amigos atrapalhados 
(Milton Santos Jr. e Denis Pinho), ele quer 
recuperar seu dinheiro, sua mulher; ou melhor só 
seu fusca de estimação. 
01.10 às 19h 

 
 

música e audiovisual na olido 
COLETIVO BANDA SONORA APRESENTA CHANTAGEM E CONFISSÃO, DE 

ALFRED HITCHCOCK 
04 de outubro 

 
Programação permanente dedicada às experiências entre a música e o audiovisual. Inaugurado 

em maio, o espaço promove as tradicionais sonorizações ao vivo de filmes, passando por propostas 
conceituais e diálogos entre músicos e artistas visuais. As apresentações acontecem um domingo por 
mês e seguem até dezembro (Cine Olido ou Sala Olido). No dia 04 de outubro, às 19h, a Sala Olido 
recebe coletivo Banda Sonora, composto por músicos e sonoplastas que tem em comum trabalhos 
que dialogam com o universo do cinema, vídeo e projeções multimídia. A Banda Sonora é composta 
por Eddu Ferreira (Cosmogum), Fernando Cappi (Hurtmold, Chankas), Leandro Archela (Naxxtro, 
Holofonica, Rumbo Reverso), Ricardo Garcia (Pássaro Homem, EstudiofitacrepeSP) e Rogério Martins 
(Hurtmold, Bodes & Elefantes). Nessa sessão a banda sonoriza o filme Chantagem e Confissão, filme 
lançado originalmente como mudo pelo mestre do suspense, Alfred Hitchcok.  Realização do 
Departamento de Expansão Cultural, a programação do Música e Audiovisual na Olido é desenvolvida 
em parceria com as produtoras Brava e Norópolis. Confira as atrações de setembro no 
site www.brava.etc.br/olido. 

 
CHANTAGEM E CONFISSÃO 
de Alfred Hitchcock 
Blackmail, EUA, 1929, 75min, Blu-ray 
Em Londres, uma mulher mata 
acidentalmente um pintor que tentava 
estuprá-la. Ela e seu noivo, um policial da 
Scotland Yard encarregado das 
investigações, passam a ser chantageados 
por um homem que testemunhou o crime.  
04.10 às 17h 
 

 
 
 



8° FESTIVAL ENTRETODOS 
06 a 11 de outubro 

 
O Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos ENTRETODOS chega à sua 8ª edição. 

Com o objetivo de promover uma cultura de direitos humanos por meio da linguagem veiculada pelo 
cinema, o ENTRETODOS busca retratar questões sociais, raciais, de identidade e cidadania de forma 
lúdica, poética e participativa. Realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC), com o apoio das Secretarias Municipais de Educação (SME) e Cultura (SMC), SP Cine e 
ESTATE Produções, e organizado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
(FESPSP), o Festival exibirá filmes independentes, documentários e filmes experimentais, realizados 
com qualquer tipo de câmera ou celular. Confira a programação completa no site 
www.entretodos.com.br. 

 
QUARTA FORA DA LEI 

07 a 21 de outubro 
 

Entre as décadas de 1930 e 1950, o centro da cidade de São Paulo reuniu grande número de 
salas de cinema. Nos anos 1960, uma rede de cerca de 30 salas fez com que a região recebesse o 
nome de “Cinelândia Paulista”. Dentre os vários gêneros contemplados por distribuidores e exibidores 
da época, o filme de faroeste foi, certamente, um dos nichos mais trabalhados. A fim de lembrar parte 
desta história, o Cine Olido exibe a Quarta fora da lei, sessão permanente dedicada aos fãs do cinema 
de faroeste. 
 
DJANGO 
de Sergio Corbucci 
Django, ITA, 1966, 92min, Blu-ray 
Com Franco Nero, José Canalejas, José 
Bódalo 
Um forasteiro chega a uma pequena cidade 
arrastando um misterioso caixão. No meio do 
conflito entre americanos e mexicanos, o 
cowboy Django vinga a morte de sua esposa 
se colocando contra os dois grupos. 
07.10 às 16h 
 
DJANGO: A VOLTA DO VINGADOR 
de Nello Rossati 
Django 2: Il grande ritorno, ITA, 1987, 88min, DVD 
Com Franco Nero, Christopher Connelly, Licinia Lentini 
Depois de passar anos em um mosteiro, Django deve voltar a sua vida de pistoleiro para resgatar sua 
filha que foi sequestrada por um terrível comerciante de escravos. 
07.10 às 19h 
 
CAVALGADA INFERNAL 
de Antonio Margheriti 
Take a Hard Ride, EUA, 1975, 103min, DVD 
Com Lee Van Cleef, Jim Brown, Fred Williamson 
Ex fora da lei tenta mudar de vida e aceita o trabalho de levar uma fortuna em dinheiro para um rancho 
no México. Porém no caminho terá que se cuidar com os bandidos gananciosos e com um respeitado 
caçador de recompensas que estão de olho no dinheiro. 
14.10 às 16h 
 
 
 
 
 
 



UM CAIXÃO PARA O XERIFE 
de Mario Caiano 
Una bara per lo sceriffo, ITA, 1965, 95min, DVD 
Com Anthony Steffen, Eduardo Fajardo, Fulvia Franco 
Xerife busca vingança após o assassinato de sua mulher. Para isso conta com a ajuda da quadrilha de 
seu rival com quem se relaciona sem mostrar sua verdadeira identidade. 
14.10 às 19h 
 
OS QUATRO DO APOCALIPSE 
de Lucio Fulci 
I quattro dell'apocalisse, ITA, 1975, 104min, DVD 
Com Fabio Testi, Lynne Frederick, Michael J. Pollard 
Quatro bandidos sobrevivem a um massacre em uma cidade. Agora eles devem se unir para 
sobreviver a um terrível bandido que os persegue pelo deserto. 
21.10 às 16h 
 
UM TREM PARA DURANGO 
de Mario Caiano 
Un treno per Durango, ITA, 1968, 92min, DVD 
Com Anthony Steffen, Mark Damon, Enrico Maria Salerno 
Um agente do governo americano recebe a missão de garantir a chegada de um trem que cruza o 
México carregando uma quantia incalculável de ouro.  
21.10 às 19h 
 

em cartaz 
AQUI DESTE LUGAR 

08 a 21 de outubro 
 

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 nos últimos anos. 
O diferencial do Cine Olido diz respeito à seleção dos títulos, sempre de qualidade, e ao preço, 
sempre popular e acessível. Em outubro, a atração é o documentário Aqui Deste Lugar. O filme 
acompanha desde o momento da inscrição no programa Bolsa Família, onde já de pronto fica patente 
a falta de direitos mínimos como o acesso a documentos. Depois, vai à casa das famílias 
selecionadas, nos mostra seu dia a dia de dentro da cozinha, da conversa entre os filhos, da ida ao 
colégio, da intimidade. Expõe, inclusive, as diferenças entre as regiões do país. Uma reflexão sobre 
um programa que ultrapassa as fronteiras do partidarismo, tanto defendido por todos os candidatos à 
presidência nas últimas eleições. 
 
AQUI DESTE LUGAR 
de Sérgio Machado e Fernando Coimbra 
Brasil, 2015, 87min, Blu-ray 
Nos últimos anos, em virtude de programas de distribuição de renda como o Bolsa Família, milhões de 
brasileiros conseguirem sair da situação de pobreza extrema. O filme retrata a vida de três famílias no 
Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, acompanhando as transformações em suas vidas ao longo 
dos anos. 
08.10 às 19h; 09.10 às 15h e 19h; 10.10 às 15h e 19h; 13.10 às 15h; 14.10 às 14h; 15.10 às 17h; 
16.10 às 15h e 17h; 17.10 às 15h e 17h; 18.10 às 17h; 20.10 às 15h; 21.10 às 14h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



sessão especial 
TERRA CABOCLA 

15 de outubro 
 

No dia 15 de outubro, o Cine Olido exibe em sessão especial o documentário Terra Cabocla 
que discute a resistência da cultura cabocla após cem anos da Guerra dos Contestados. A voz, os 
costumes, a cultura, a religiosidade dos caboclos – e, especialmente, das mulheres caboclas – 
montadas paralelamente com depoimentos de pesquisadores que têm se dedicado à temática. A 
sessão conta com os diretores do filme e professores para um debate após a exibição. 
 
TERRA CABOCLA 
de Ralf Tambke e Marcia Paraiso 
Brasil, 2015, 85min, Blu-ray. 
Passados cem anos de uma guerra de extermínio da 
população tradicional da região do Planalto 
Catarinense - a Guerra do Contestado - a beleza, a 
intensidade e a fé que se traduz na força de 
resistência cultural do povo Caboclo, o representante 
original da população de Santa Catarina. Uma 
história real que não vai além dos dois parágrafos 
nos livros didáticos e que continua e permanece 
silenciada passado um século de genocídio. 
15.10 às 19h 

 
 
 

sessão especial 
4 MINAS 

16 de outubro 
No dia 16 de outubro, o Cine Olido exibe em sessão especial o documentário 4 Minas, escrito e 

dirigido pela militante lésbica feminista e vocalista da banda de hardcore Dominatrix Elisa Gargiulo. 
Durante um mês, Elisa acompanhou a vida de quatro jovens lésbicas do Estado de São Paulo com 
realidades social e econômica diferentes 

 
4 MINAS 
de Elisa Gargiulo 
Brasil, 2012, 47min, digital 
Com Luana Hansen, Maria Cristina Grasseli, Fernanda 
Dias e Priscila Maia 
4 Minas mostra o que a câmera, que também tem 
conteúdos afetivos, decidiu mostrar sobre essas quatro 
protagonistas que são ricas de sentimentos e 
significados que, pra além das identidades e 
orientações sexuais, são puramente humanos. 
16.10 às 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sessão especial 
IYALODE: DAMAS DA SOCIEDADE 

17 de outubro 
 

No dia 17 de outubro, o Cine Olido exibe em sessão especial o documentário Iyalode: Damas 
da Sociedade, um mergulho de 52 minutos na vida de quatro mulheres que, no final dos anos 50, 
trouxeram o candomblé para a cidade de São Paulo. É para essa profundidade que Iyalode, 
documentário dirigido pela jornalista e cineasta Maria Emilia Coelho e pelo cientista social José Pedro 
da Silva Neto, leva o espectador. Após a sessão haverá um bate papo em comemoração aos dez anos 
do filme com a presença de Mãe Ada de Omolu, Mãe Juju de Oxum, Mãe Sessu e Mãe Pulquéria e 
suas sucessoras sob a mediação dos diretores do filme. 
 
IYALODE: DAMAS DA SOCIEDADE 
de Maria Emilia Coelho e José Pedro da Silva Neto 
Brasil, 2005, 52min, Blu-ray 
O filme retrata quatro mães-de-santo pioneiras do 
candomblé na cidade de São Paulo, e  foge 
completamente dos estereotipados batuques das 
baianas, lugar-comum no imaginário popular.  
Longe dessa estética fácil, Iyalode mostra um 
candomblé vivido na pele. É a partir da história de 
vida dessas mulheres, que têm em comum a 
construção da história desta religião em São Paulo, 
que o filme traça um perfil da tradição afro-brasileira 
que, ainda hoje, consegue calar o barulho da 
metrópole com suas festas e rituais. 
17.10 ás 19h 
 
 

39ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EM SÃO PAULO 
22 de outubro a 04 e novembro 

 
O Cine Olido recebe no dia 22 de outubro uma das mais importantes mostras de cinema de São 

Paulo. A Mostra Internacional de Cinema chega a sua 39ª edição com uma programação contendo o 
melhor do cinema mundial contemporâneo além de homenagens e retrospectivas. Neste ano o festival 
homenageia a The Film Foundation, fundada por Martin Scorsese em 1990 com objetivo de restaurar e 
preservar filmes do mundo inteiro. Serão exibidos pelo festival mais de 20 filmes restaurados pela 
fundação - incluindo o filme brasileiro Limite de Mário Peixoto de 1931. A mostra conta com uma 
grande variedade de produções, dos mais diversos países, ganhadores de grandes festivais como 
Cannes e Berlim. Confira a programação completa em www.mostra.org. 
 


