
TEATRO 

 
A NOVA ROUPA DO REI 

30 de agosto a 28 de setembro 
 

Em um país distante um Rei só pensava 
em suas roupas, tratando-as como se fossem seu 
único elemento importante do reino. Após a 
chegada de dois estrangeiros, sua corte os 
confunde com alfaiates profissionais e os 
contratam para criar a mais bela nova roupa do 
Rei. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 30.08 a 28.09 – Sábado e domingo às 16h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: R$ 10,00 
 
 
 
 

ESPONTÂNEA 
05 a 28 de setembro 

 
O espetáculo é uma peça de improvisação que 

propõe a criação de uma história completa, a partir da 
inspiração da plateia, o que o transforma em um 
espetáculo teatral completamente inédito e 
imprevisível em todas as suas apresentações. 
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 05 a 28.09 - Sexta e sábado às 20h e domingo 
às 19h  
Duração: 90 minutos  
Classificação: 12 anos  
Ingressos: R$ 10,00 
 

 
Mostra de Cinema 
INVESTIGAÇÃO 

01 a 29 de setembro 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
CREPÚSCULO DOS DEUSES 
de Billy Wilder  
Sunset Blvd, EUA, 1950, 110 min, legendado, DVD. Com William Holden, Gloria Swanson, Erich von 
Stroheim 
Joe Gillis se refugia na decadente mansão de Norma Desmond, antiga estrela do cinema mudo. Quando 
Norma descobre que Joe é roteirista, contrata-o para revisar um roteiro.  
01.09 às 16h. Livre. 
  
OS INFILTRADOS 



de Martin Scorsese 
The departed, EUA, 2006, 151 min, legendado, DVD. Com Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack 
Nicholson. 
O novato policial Billy Costigan cresceu em meio à criminalidade. Isso faz dele a pessoa perfeita para se 
infiltrar na organização mafiosa dirigida pelo chefão Frank Costello. 
08.09 às 16h. 16 anos. 
  
ZODÍACO 
de David Fincher 
Zodiac, 2007, 158 min, legendado, DVD. Com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards. 
O desejo de matar de um homem e a busca de um outro pela verdade. 
15.09 às 16h. 16 anos. 
  
CHINATOWN 
de Roman Polanski.  
Chinatown, EUA, 1974, 130 min, legendado, DVD. Com Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. 
O detetive Jacke Gittes é contratado por uma bela socialite para investigar o caso extraconjugal de seu 
marido. Ele desvenda escândalos políticos e pessoais. 
22.09 às 16h. 12 anos. 
  
CRIME E PAIXÃO 
de Robert Aldrich.Hustle  
EUA, 1975, 122 min, legendado, DVD. Com Ben Johnson, Burt Reynolds, Catherine Deneuve. 
Phil Gaines, um detetive de Los Angeles, se mete em um sombrio e complexo quebra-cabeça, 
envolvendo a morte de uma adolescente. 
29.09 às 16h. 16 anos. 
 
SESSÕES INFANTIS NAS BIBLIOTECAS 
  
CURTAS INFANTIS 1 
Brasil, 93 min, DVD 
 “Uma jangada chamada Bruna” (2004, 13 min), “Dona Carmela” (2004, 13 min), “As andanças do 
Nosso Senhor sobre a terra” (2005, 13 min), “Tampinha” (2004, 13 min), “São João do Carneirinho” 
(2004, 13 min), “Tainá-Kan, a grande estrela” (2006, 15 min), “O moleque” (2004, 13 min). 
01.09 às 14h. Livre. 
  
CURTAS INFANTIS 2 
Brasil, 114 min, DVD 
 “O homem que bota ovo” (2006, 13 min), “Cada um com seu cada qual” (2006, 15 min), “Na pista do 
apito” (2008, 13 min), “O sapo” (2006, 18 min), “Meus amigos chineses” (2006, 15 min), “Tratado de 
Liligrafia” (2008, 14 min), “As coisas que moram nas coisas” (2006, 14 min), “Malasartes vai à feira” 
(2004, 12 min). 
08.09 às 14h. Livre. 
  
CURTAS INFANTIS 3 
Brasil, 106 min, DVD 
 “O avô do jacaré” (2009, 15 min), “Contatos siderais antes do colegial” (2009, 15 min), “O imaginante 
quarto da vovó” (2009, 16 min), “A garrafa do diabo” (2009, 15 min), “Reisado miudim” (2008, 13 min), 
“O farol de Santo Agostinho” (2006, 15 min), “As fadas da areia” (2008, 16 mi). 
15.09 às 14h. Livre. 
  
CURTAS INFANTIS 4 
Brasil, 81 min, DVD 
 “Um vestido para Lia” (2009, 14 min), “Garoto Barba” (2010, 14 min), “Carreto” (2009, 17 min), “Naiá e a 
lua” (2010, 13 min), “A sombra de Sofia” (2011, 14 min), “A mula teimosa e o controle remoto” (2010, 15 
min). 
22.09 às 14h. Livre. 
  



CURTAS INFANTIS 5 
Brasil, 71 min, DVD 
"Procura-se" (2010, 15 min), "Caminhos" (2009, 9 min), "O menino mofado" (2010, 9 min), "Vai dar 
samba" (2010, 11 min), "O sumiço do amigo invisível" (2002, 14 min), "À moda antiga" (2009, 13 min). 
29.09 às 14h. Livre. 
 

 


