
QUARTA FORA DA LEI 
01 a 24 de abril 

 
Sessão permanente dedicada ao faroeste. Em 

abril, o Cine Olido reprisa alguns dos títulos que foram 
destaque da programação dos últimos meses. 
 
BRAVURA INDÔMITA 
de Ethan e Joel Coen 
True grit, EUA, 2010, 110min, DVD. Com Jeff Bridges, 
Hailee Steinfeld, Matt Damon 
Adolescente decide vingar o assassinato do pai. Para 
tanto, contrata um homem que deverá entrar num 
perigoso território indígena. 
01.04 às 17h 

 
BRAVURA INDÔMITA 
 de Henry Hathaway 
True grit, EUA, 1969, 128min, DVD. Com John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby 
Por 100 dólares, uma garota contrata um xerife caolho e beberrão, para que ele capture o assassino 
de seu pai. Para ter certeza de que a meta foi cumprida, ela quer acompanhá-lo na perigosa jornada. 
01.04 às 19h 
 
DJANGO LIVRE 
de Quentin Tarantino 
Django Unchained | EUA, 2012, cor, 165min, DVD. Com 
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio. 14 anos 
Com a ajuda de um caçador de recompensas alemão, um 
escravo liberto tenta resgatar sua esposa das garras de um 
brutal fazendeiro do Mississippi. 
08.04 às 19h 
 
OS BRUTOS TAMBÉM AMAM 
de George Stevens 
Shane, EUA, 1953, 118min, DVD. Com Alan Ladd, Jean Arthur, Van Helfin 
Errante e veterano pistoleiro defende uma pacata família, aterrorizada por um rico boiadeiro e seu 
atirador de aluguel. 
21.04 às 19h 
 
PAIXÃO DOS FORTES 
de John Ford 
My darling Clementine, EUA, 1946, 97min, DVD. Com Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature 
Depois que seu irmão é assassinado por ladrões de gado, Wyatt Earp torna-se xerife de Tombstone e 
sai em busca de vingança. No meio do caminho, apaixona-se por Clementina, uma professora. 
22.04 às 17h 
 
RASTROS DE ÓDIO 
de John Ford 
The Searchers | EUA, 1956, 118min, DVD. Com John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie 
Wood. 14 anos 
Veterano do exército volta para a casa e descobre que sua família foi morta por índios Comanche – à 
exceção de sua sobrinha mais nova, aparentemente raptada.  
22.04 às 19h 
 
 
 
 



POR UM PUNHADO DE DÓLARES 
de Sergio Leone 
Per un pugno di dollari, Itália/Espanha/Alemanha Oriental, 1964, cor, 99min, DVD. Com Clint 
Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté 
Pistoleiro mercenário chega a uma empoeirada cidade de fronteira, onde duas gangues rivais brigam 
entre si. 
23.04 às 17h 
 
POR UNS DÓLARES A MAIS 
de Sergio Leone 
(Per qualche dollaro in più, Itália/Espanha/Alemanha, 1965, 132min, DVD. Com Clint Eastwood, Lee 
Van Cleef, Gian Maria Volonté 
Dois caças-recompensas rivais descobrem que perseguem o mesmo assassino. Juntam forças para 
entregá-lo à justiça, porém, no V elho Oeste, nem tudo é o que parece. 
23.04 às 19h 
 
BUTCH CASSIDY 
de George Roy Hill 
EUA, 1969, 110min, DVD. Com Paul Newman, Robert Redford, 
Katharine Ross.  
Cansados de fugirem da lei, dois bandoleiros – o famoso Butch 
Cassidy e seu companheiro Sundance – partem para uma 
viagem em direção à Bolívia.  
24.04 às 17h 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 14 anos 
 
 
 

BREVES E INÉDITOS DO CINEMA LATINO-AMERICANO 
02 a 09 de abril 

 
Criado pela programação de cinema do Centro 

Cultural São Paulo, o projeto Breve e inéditos é uma 
janela permanente para a projeção de filmes ainda não 
lançados e, ao mesmo tempo, para a reapresentação de 
títulos, brasileiros e estrangeiros, que tiveram rápida 
carreira no circuito. Aproveitando a idéia, o Cine Olido 
apresenta na primeira semana de abril uma seleção de 
produções latino-americanas que se enquadram dentro 
deste recorte. Dentre os destaques, o venezuelano 
Hermano, de Marcel Rasquin, e o guatemalteco A jaula 
de ouro, de Diego Quemada-Díez. Exibido na 34ª Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo, Hermano é o 

primeiro longa-metragem do diretor Marcel Rasquin. O filme recebeu mais de trinta prêmios em 
festivais internacionais e foi o título indicado pela Venezuela para disputar a vaga dos candidatos a 
Oscar de Melhor filme em língua estrangeira. Considerado uma espécie de “Cidade de Deus 
venezuelano”, Hermano mostra a dura realidade de dois jovens que vivem na periferia de Caracas. 
Rodado com não-atores, A jaula de ouro se debruça sobre a jornada de um grupo de jovens 
guatemaltecos, entre eles um rapaz índio, que tenta migrar ilegalmente para os Estados Unidos. O 
filme recebeu mais de 30 prêmios em festivais ao redor do mundo, dentre eles Cannes, Chicago, Viña 
del Mar, Lima, Havana e Mar del Plata. 
 
 
 
 
 



HERMANO 
de Marcel Rasquin 
Hermano, Venezuela, 2010, 97min, Blu-ray. Com Eliú Armas, Fernando Moreno, Beto Benites 
Criados como irmãos, dois rapazes são exímios futebolistas. Um deles é um talentoso atacante, 
enquanto o outro é capitão de um time do bairro de La Ceniza, periferia de Caracas. Enquanto o 
primeiro tenta se profissionalizar, o segundo tem que se valer de dinheiro sujo para manter sua família. 
02.04 às 19h; 04.04 às 15h; 10.04 às 19h; 11.04 às 19h; 12.04 às 15h. 
 
HIROSHIMA – UM MUSICAL SILENCIOSO 
de Pablo Stoll 
Hiroshima, Uruguai, 2009, 80min, Blu-ray. Com Juan Andrés 
Stoll, Mario Stoll, Guillermo Stoll 
Em Montevidéu, um rapaz canta numa banda de rock e 
trabalha numa padaria. O filme descreve um dia de sua 
vida, desde o momento em que ele desperta. 
03.04 às 17h; 05.04 às 15h; 07.04 às 19h; 10.04 às 17h. 
 
A JAULA DE OURO 
de Diego Quemada-Díez 
La jaula de oro, Guatemala/Espanha/México, 2013, 108min, Blu-ray. Com Brandon López, Rodolfo 
Dominguez, Karen Martínez  
O filme narra a história de três jovens imigrantes guatemaltecos, e de um rapaz indígena, que tentam 
entrar ilegalmente nos Estados Unidos.  
02.04 às 17h; 04.04 às 19h; 05.04 às 17h; 09.04 às 17h; 11.04 às 17h  
 
KAREN CHORA NO ÔNIBUS 
de Gabriel Rojas Vera  
Karen llora en un bus, Colômbia, 2011, 98min, Blu-ray. Com Ângela Carrizosa Aparício, Maria 
Angélica Sánchez, Edgar Alexen  
Mulher percebe que seus dez anos de vida matrimonial lhe custaram a juventude.  Disposta a 
recuperar o tempo perdido, ela pede o divórcio e começa uma nova vida em Bogotá. 
03.04 às 19h; 04.04 às 17h; 08.04 às 17h; 11.04 às 15h; 12.04 às 17h 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 14 anos 
 
 

sessão especial 
TOURPACKCREDO 

09 de abril 
 
 

No dia 09 de abril, às 19h, o Cine Olido promove sessão especial do documentário 
Tourpackcredo, inédito nos cinemas. O filme é resultado de uma viagem realizada por Pack, sua 
esposa Patricia, e Credo, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, pelo Sul do Brasil, Argentina e 
Uruguai. Durante a aventura, os artistas fizeram graffitis em parceria com artistas locais. Foram 
aproximadamente 30 dias de viagem e 6 mil KM rodados em 11 cidades de 3 países. 
 
Serviço 
Data: 09.04 às 19h 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: entrada franca 
 
 
 
 
 



20º É TUDO VERDADE – FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
DOCUMENTÁRIOS 

14 a 19 de abril 
 

Mais importante festival brasileiro dedicado ao cinema documentário, 
o É tudo verdade entra em cartaz no Cine Olido a partir do dia 14 de abril. 
Contanto com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival traz à 
Galeria Olido uma programação imperdível de documentários musicais 
brasileiros. Confirma mais informações no catálogo do evento ou no site 
www.etudoverdade.com.br. 
 
Ingressos: Entrada franca 
Classificação: 14 anos 
 
 

CINE IMIGRANTE 
24 a 30 de abril 

 
O Cine Olido inaugura no mês de abril um novo projeto de programação. Frente à presença, 

cada vez mais forte, das comunidades imigrantes na vida da capital paulista, o Cine Olido cria uma 
janela dedicada à exibição de filmes das várias nacionalidades africanas e latino-americanas que 
marcam presença em São Paulo. A proposta do Cine Imigrante é estimular o debate sobre as 
demandas e dificuldades que envolvem as comunidades imigrantes através da apresentação de filmes 
– estrangeiros e brasileiros – e debates com artistas, ativistas, imigrantes, autoridades, etc. Ao mesmo 
tempo, o projeto procura atender os desejos da cinefilia paulistana, apresentando produções inéditas 
no Brasil. A primeira experiência será realizada entre os dias 24 e 30 de abril com a exibição de Meio 
sol amarelo (Half of a yellow sun), de Biyi Bandele, e Homem caído (Man on ground), de Akin 
Omotoso, duas produções da Nigéria. Baseado no livro homônimo da consagrada escritora 
Chimamanda Ngozi Adichie, Meio sol amarelo é um exemplo da nova fase vivida pela indústria 
nigeriana de cinema, mais conhecida por Nollywood. Exibido no Festival do Rio, no ano passado, o 
longa foi realizado com o objetivo de conquistar o mercado internacional e tem como pano de fundo de 
sua narrativa a guerra civil da Nigéria. Parte dessa mesma safra, Homem caído é uma das mais 
celebradas produções nigerianas, tendo circulado pelos festivais do Rio, Berlim e Toronto. No dia 24 
de abril, após a exibição de Meio sol amarbelo, às 19h00, Marcelo Haydu, representante da Adus – 
Instituto de Reintegração do Refugiado, conversa com o público presente. Nos próximos meses, o 
Cine Imigrante apresentará filmes do Peru, Haiti e Bolívia, entre outros países. A programação é 
desenvolvida em parceria com a produtora Kinopedia. 
 
MEIO SOL AMARELO 
de Biyi Bandele 
Half of a yellow sun, Nigéria/Reino Unido, 2013, 
106min, Blu-ray. Com Chiwetel Ejiofor, Thandie 
Newton, Anika Noni Rose 
Duas irmãs gêmeas, filhas de uma rica família 
nigeriana, seguem destinos bem diferentes após 
concluírem seus estudos na Inglaterra. De volta à 
terra natal, uma delas entra em conflito com a família 
ao decidir viver com seu amante, um revolucionário; a 
outra se torna um bem-sucedida empresária e se 
apaixona por um escritor inglês. Suas ambições e 
desejos serão postas à prova pelos acontecimentos 
da guerra civil nigeriana. 
24.04 às 19h – sessão seguida de debate com 
Marcelo Haydu; 25.04 às 17h; 26.04 às 15h; 28.04 
às 17h; 29.04 às 17h; 30.04 às 15h e às 19h 
 
 



HOMEM CAÍDO 
de Akin Omotoso 
Man on ground, Nigéria/ África do Sul, 2011, 85min, Blu-ray. Com Hakeem Kae-Kazim, Fana 
Mokoena, Fabian Adeoye 
O filme narra a histórias de Ade e Femi, meio-irmãos expatriados da Nigéria. Ade é um bancário bem-
sucedido e vive em Londres, enquanto Femi, um policial dissidente em seu país, mora numa tenda de 
refugiados na África do Sul. Desde muito jovens, sua relação é marcada por uma silenciosa distância. 
Durante uma breve visita a Johannesburg, Ade descobre que Femi está desaparecido há uma semana 
e decide investigar o paradeiro do irmão. Inspirado na onda de ataques xenófobos que atingiu a África 
do Sul pós-apartheid, em maio de 2008.  
25.04 às 15h e 19h; 28.04 às 15h e 19h; 29.04 às 15h e 19h; 30.04 às 17h 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 14 anos 
 
 

lançamento 
O POUSO DA GRALHA AZUL 

26 de abril 
 
 

Fruto de um trabalho coletivo que reuniu educadores, artistas, homens e mulheres de um 
assentamento rural da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, o documentário O pouso da 
gralha azul (2015) ganha sessão especial no Cine Olido, dia 26 de abril, domingo.  Reunindo 
saborosos depoimentos, o filme retrata diversos aspectos da culinária da região, ao mesmo tempo em 
que revela histórias de vida e de luta no campo. O evento ainda reúne o lançamento do livro Pratos e 
prosas: história, cultura e culinária no assentamento Bela Vista do Chibarro, um dos resultados do 
mesmo projeto, e uma conversa com os organizadores e realizadores. 
 
Serviço 
Data: 26.04 às 17h 
Ingressos: Entrada franca 
 
 


