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Amarelo manga 
ASSIS, Cláudio 
Brasil, 2002, 101 min 
 
Entre um hotel decadente e um botequim transitam diversos personagens 
marginalizados da cidade de Recife. Dunga, o cozinheiro do hotel, 
apaixonado pelo açougueiro Canibal, monta um plano para afastá-lo ao 
mesmo tempo da amante e de Kika, a esposa evangélica ciumenta. Isaac, um 
dos hóspedes, é um necrófilo que tem prazer em atirar em cadáveres e 
assedia a sensual e nervosa dona do botequim. Kika pega o marido em 
flagrante, arranca a orelha da rival a dentadas e vai transar com Isaac. 
O dono do hotel morre e Dunga tem que se arranjar para resolver o 
problema do velório e do enterro. 
DVD2798 
 
 
Anjos do sol 
Lagemann, Rudi 
Brasil, 2006, 90 min 
 
Maria, que vive no interior do Nordeste brasileiro, tem doze anos e é 
vendida por sua família a um recrutador de prostitutas. Após ser comprada 
em um leilão, é enviada a um prostíbulo localizado perto de um garimpo, 
na floresta amazônica. Após alguns meses ela consegue fugir e cruza o 
Brasil pegando carona em caminhões. Mas ao chegar ao Rio de Janeiro a 
prostituição volta a cruzar seu caminho. 
DVD2804 
 
 
O ano em que meus pais saíram de férias 
HAMBURGER, Cao, 1962- 
Brasil, 2006, ca.104 min 
 
Em 1970, Mauro, 12 anos de idade, tem o sonho de ver o Brasil tri-campeão 
do mundo.O menino se vê obrigado a viver longe dos pais que, por serem  
militantes de esquerda, vão viver na clandestinidade e o deixam aos 
cuidados do avô. Algo inesperado sucede com o avô, e o garoto fica 
sozinho. Quem acaba tomando conta dele é Shlomo, o vizinho, um velho 
judeu solitário. Ao retratar a trajetória de Mauro e as histórias  de 
seus pais e seu avô, o roteiro mistura temas diversos: a grande presença 
de imigrantes estrangeiros em São Paulo, representada pelo  bairro do Bom 
Retiro no ano de 1970, cenas da copa do mundo de 1970 e ainda a opressão 
e violência do momento mais intenso da ditadura militar no Brasil. 
DVD0899, DVD0900, DVD2796 
 
 
Antônia 
AMARAL, Tata, 1960- 
Brasil, 2006, 90 min 
 
Na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo, quatro jovens mulheres 
negras batalham pelo sonho de viver de sua música. Amigas desde a 
infância, Preta, Barbarah, Mayah e Lena deixam os backing vocals do 
conjunto de rap de homens para montar seu próprio grupo, Antônia. 



Descobertas pelo empresário Marcelo Diamante, elas começam a cantar rap, 
MPB, pop e soul em bares e festas de classe média. Mas quando o sonho de 
fazer algo da vida parece tomar corpo, as viradas de um cotidiano marcado 
pela pobreza, pela violência e pelo machismo ameaçam o grupo. Em um 
acesso de ciúme, Preta rompe com Mayah e com o marido, e assume sozinha o 
sustento da filha pequena, Emília. Lena cede à pressão do marido, que não 
quer vê-la cantando rap. E Barbarah, lutadora de kung fu, envolve-se em 
uma briga fatal depois que o namorado do irmão é morto na porta de sua 
casa. Separadas por um destino amargo, as quatro terão que lutar para 
juntar os pedaços do grupo e resgatar a alegria de cantarem juntas. 
Resumo extraído do site Meu Cinema Brasileiro. 
DVD1210, DVD2833 
 
 
Árido movie 
FERREIRA, Lírio, 1965- 
Brasil, 2005, 118 min 
 
Jonas, desgarrado da família desde pequeno, é apresentador da previsão do 
tempo em um canal de TV em São Paulo. O inesperado assassinato do pai 
obriga-o a fazer uma jornada de retorno às suas origens, no sertão 
nordestino. Ele desconhece o verdadeiro motivo de sua volta, solicitada 
pela avó, que o escolhe para vingar a morte do pai e lavar a honra da 
família. Ao chegar à cidade Natal, Jonas encontra um clima de vingança 
pairando no ar. O enterro do seu pai é carregado de emoções dúbias.É aí 
que Jonas descobre seu infortúnio: o peso de ser o herdeiro de uma 
realidade que julgava não ser mais a sua. 
DVD0975, DVD2753 
 
 
 
 
Batismo de sangue 
RATTON, Helvécio, 1949- 
Brasil, 2006, 110 min 
 
No final dos anos 1960, no Brasil, um grupo de frades dominicanos movidos 
por ideais cristão, decide apoiar a luta armada na resistência à ditadura 
militar. São presos,  torturados e usados pela polícia para chegar ao 
líder da guerrilha. Frei Tito é mandado para o exílio na França, mas não 
consegue se livrar da imagem de seus torturadores e comete suicídio. 
DVD2746 
 
 
Bendito fruto 
Goldenberg, Sérgio 
Brasil, 2004, 89 min 
 
Edgar vive uma vida complicada e de aparências: possui um salão de 
cabeleireiro e é amante de Maria, mas se passa por homossexual para as 
clientes e apresenta Maria como sua empregada, por ela ser negra. Tem um 
filho com ela, que não sabe que ele é seu pai. Virginia, uma antiga amiga 
de escola, decide visitar Edgar, mas sofre um acidente provocado por uma 
tampa de bueiro que explode. Fica na casa de Edgar até se recuperar e, 
por não saber da relação dele com Maria, tenta seduzi-lo. Maria, 
Virgínia, Edgar e suas funcionárias, reúnem-se todas as tardes no salão 
para assistir à novela "Primeiro Amor", cujo protagonista é namorado do 
filho de Maria e Edgar. 



DVD2826 
 
 
Benjamim 
GARDENBERG, Monique, 1958- 
Brasil, 2003, 108 min 
 
Benjamim, um modelo publicitário, vive atormentado pela culpa de ter sido 
responsável pela morte de Castana Beatriz, seu grande amor.  Ao encontrar 
Ariela, uma jovem corretora de imóveis surpreendentemente parecida com  
Castana,  passa a perseguir a moça numa tentativa de redenção. 
DVD2760 
 
 
Bezerra de Menezes: o diário de um espírito 
Paiva Filho, Glauber Santos; Pimentel, Joe 
Brasil, 2008, 76 min 
 
O filme acompanha a vida do médico Bezerra de Menezes, conhecido como o 
médico dos pobres. A narrativa tem início na infância do personagem, no 
sertão nordestino. Aos 18 anos, o protagonista inicia no Rio de Janeiro 
seus estudos de Medicina. Elege-se vereador e deputado em várias 
legislaturas e defende as ideias abolicionistas. Mas o que lhe trouxe o 
maior reconhecimento foi o trabalho anônimo realizado em prol dos 
desfavorecidos. 
DVD2827 
 
 
Blindness 
Ensaio sobre a cegueira 
MEIRELLES, Fernando, 1955- 
Brasil / Canadá / Japäo, 2008, 121 min 
 
Um homem perde a visão de um instante para o outro, enquanto dirige, e 
mergulha em uma espécie de névoa leitosa assustadora. Uma a uma, as 
pessoas com quem ele se encontra têm o mesmo destino. À medida em que a 
doença se espalha, o pânico e a paranoia contagiam a cidade. As vítimas 
da cegueira branca são colocadas em quarentena num local totalmente 
inadequado e insalubre, entregues à própria sorte e à tirania de um 
malfeitor, cego de nascimento. A mulher do médico, que acompanha o marido 
em seu destino, é a única a não perder a visão. 
DVD2412, DVD2844 
 
 
Cabra-cega 
Venturi, Toni 
Brasil, 2005, 108 min 
 
Tiago, um militante ferido, refugia-se na casa de um aliado. Isolado do 
mundo exterior, só tem contato com Rosa, que lhe traz comida, remédios e 
recados do comando de sua organização. 
DVD2837 
 
 
Caixa dois 
Barreto, Bruno 
Brasil, 2006, ca.81 min 
 



Luiz Fernando é um banqueiro que, em uma transação de precatórios, 
consegue uma grande quantia.  Ele decide usar sua secretária como 
laranja. Porém, o funcionário que faria o depósito, digita um número 
errado da conta para depósito e o dinheiro cai na conta de uma mulher 
honesta, cujo marido foi recentemente demitido pelo banco de Luiz 
Fernando. Ao saber do caso, ela se recusa a fazer o estorno, gerando 
complicações para todos. 
DVD2823 
 
 
Cartola: música para os olhos 
FERREIRA, Lírio; LACERDA, Hilton 
Brasil, 2007, 88min 
 
Retrato do compositor brasileiro Angenor de Oliveira, conhecido como 
Cartola. Sambista, trabalhou como pedreiro e vigia de edifícios. Foi um 
dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. O 
documentário traz depoimentos do próprio Cartola e de diversos outros 
músicos, como Ismael Silva, Carlos Cachaça, Elton Medeiros e João da 
Baiana. Imagens: Roda de samba no morro de Mangueira; Cartola, Donga e 
Chico Buarque e outros cantam o samba Pelo telefone num programa da TV 
Record; trecho do filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues, no qual Cartola 
trabalhou como ator; Cartola interpretando Nós dois para Dona Zica, no 
programa MPB Especial da TV Cultura; Cartola canta O mundo é um moinho 
para seu pai. 
DVD1111, DVD2812 
 
 
Casa da mãe Joana 
CARVANA, Hugo, 1947- 
Brasil, 2008, 93 min 
 
Três amigos de meia-idade dividem um apartamento no Rio de Janeiro e 
sobrevivem de pequenos tranbiques. Tudo vai bem até descobrirem que vão 
ser despejados. Sem nenhuma solução imediata são obrigados a pensar 
naquilo que mais abominam: trabalhar. E a confusão comela quando cada um 
decide buscar um meio de conseguir dinheiro sem muito esforço. 
DVD2745 
 
 
A casa de Alice 
TEIXEIRA, Chico 
Brasil, 2007, 92 min 
 
Alice é uma mulher que trabalha como manicure, cuida da casa, dos filhos 
e tenta conviver com a indiferença e as traições de seu marido. Ela 
releva o fato porque também sai com outros homens. Até que reencontra um 
ex-namorado e pensa em reviver a paixão da juventude. 
DVD1215, DVD2802 
 
 
Casa de areia 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 2005, 116 min 
 
Em 1910, Vasco leva Áurea, sua esposa grávida, e a mãe dela, Dona Maria, 
para viverem em terras compradas recentemente por ele. Mas, após uma 
longa e cansativa viagem junto a uma caravana, descobrem que as terras 



ficam em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os 
lados e sem nenhum indício de civilização por perto. Áurea quer retornar 
ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e constrói uma casa 
de madeira para morarem. Após serem abandonados pelos demais integrantes 
da caravana, Vasco morre em um acidente, deixando Áurea e Dona Maria 
completamente sozinhas para lidarem  com a instabilidade do local, já que 
a areia pode soterrar a casa a qualquer momento. Elas saem em busca de 
ajuda e encontram Massu, um homem que nunca deixou o local. Ele passa a 
ajudá-las, levando comida e sal para que Áurea e Dona Maria possam 
sobreviver. Apesar da ajuda de Massu, Áurea ainda quer deixar o local, 
mas somente após o nascimento de sua filha. 
DVD1431, DVD2768 
 
 
O casamento de Romeu e Julieta 
Barreto, Bruno 
Brasil, 2005, 93 min 
 
Alfredo, um advogado descendente de italianos, palmeirense e membro do 
Conselho Deliberativo do clube, é pai de Julieta, que criou para ser mais 
uma apaixonada pelo Palmeiras. Jogadora do time feminino do Palmeiras, 
ela se apaixona por Romeu, médico oftalmologista e corintiano. Para 
conquistar Julieta, Romeu aceita se passar por palmeirense, chegando a se 
filiar como sócio do clube e ir aos jogos para torcer pelo time. Tais 
atitudes geram desconfiança em sua família, principalmente em seu filho e 
na avó, ambos corintianos fanáticos. Resumo baseado no site adorocinema. 
DVD2835 
 
 
O cavaleiro Didi e a princesa Lili 
FIGUEIREDO, Marcus 
Brasil, 2006, 91 min 
 
Didi é cavalariço do rei Lindolfo e sua família. Com a morte do rei, seu 
irmão Jafar tenta subir ao poder casando seu filho com a princesa Lili, 
filha do rei. Didi lutará para livrar o reino do vilão Jafar e proteger 
Lili, fazendo com que ela se una a seu amor de infância, o plebeu Juan. 
DVD2771 
 
 
Cazuza: o tempo não pára 
CARVALHO, Walter; WERNECK, Sandra, 1951- 
Brasil, 2004, ca. 96 min 
 
O percurso profissional e pessoal de Cazuza, do início da carreira, em 
1981, até a morte em 1990, aos 32 anos: o sucesso com o Barão Vermelho, a 
carreira solo, as músicas que falavam dos anseios de uma geração, o 
comportamento transgressor e a coragem de continuar a carreira, criando e 
se apresentando, mesmo debilitado pela Aids. (Resumo retirado do site 
adorocinemabrasileiro) 
DVD0536, DVD2814 
 
 
O céu de Suely 
AÏNOUZ, Karim, 1966- 
Brasil / Portugal / França / Alemanha, 2006, ca. 88min 
 



Hermila é uma jovem que volta à Iguatu, sua cidade-natal, localizada no 
interior do Ceará. Com seu filho Mateuzinho, aguarda a chegada de Mateus, 
o pai da criança que ficou em São Paulo. Porém o tempo passa e Mateus não 
aparece. Querendo deixar a cidade de qualquer forma, Hermila tem a idéia 
de rifar seu próprio corpo e conseguir dinheiro suficiente para comprar 
uma passagem de ônibus para longe de Iguatu e iniciar nova vida. Resumo 
baseado no site Adorocinema. 
DVD0954, DVD2825 
 
 
Chega de saudade 
BODANZKY, Laís, 1969- 
Brasil, 2007, 95 min 
 
Em São Paulo, os frequentadores de um salão de dança para a terceira 
idade chegam para mais um baile. Ainda há luz do sol quando o salão abre 
suas portas e o baile terminará antes da meia-noite. Várias histórias 
ocorrem simultaneamente: a do casal mais velho que briga e se reconcilia; 
a de duas amigas que procuram alguém para dançar; de um marido que gosta 
de paquerar e dançar com outras mulheres; do jovem casal composto pelo DJ 
do baile e sua namorada, que está ali apenas para esperá-lo terminar o 
trabalho; da mulher que engana seu marido e dança com o melhor dançarino 
da noite. 
DVD1323, DVD2788 
 
 
O cheiro do ralo 
DHALIA, Heitor, 1970- 
Brasil, 2006, 100 min 
 
Lourenço é o dono de uma loja de objetos usados que desenvolve um jogo 
perverso com seus clientes, trocando a frieza da compra pelo prazer em 
explorar as pessoas num momento de necessidade financeira. Ele vê o mundo 
comoum lugar onde as pessoas, assim como os objetos, estão à venda, de 
preferência por um preço vil. Mas esse processo é ameaçado quando ele é 
obrigado a se relacionar com alguém usando uma moeda que desconhece: o 
afeto. Seu mundo interior entra em choque de forma definitiva com a 
realidade.  Perturbado pelo fedor do ralo de sua loja, ele é confrontado 
com o universo e os personagens que julgava controlar, obrigando-se a uma 
reavaliação de suvisão de mundo e caminhando para um trágico desfecho. De 
certo modo, sua coleção de tipos se volta contra ele. 
DVD2446, DVD2819 
 
 
Cidade baixa 
MACHADO, Sérgio, 1968- 
Brasil, 2005, ca. 100 min 
 
Deco e Naldinho são amigos desde crianças. Eles trabalham com fretes e 
aplicam pequenos golpes a bordo de um barco que compraram em parceria. Um 
dia oferecem carona a Karinna, uma garota de programa que pretende achar 
um estrangeiro rico no Carnaval de Salvador. Após uma entrega em uma 
cidade próxima, Naldinho perde o dinheiro do frete numa rinha de galos e 
leva uma facada ao defender Deco da provocação de um apostador. Deco 
ataca e mata o agressor e os dois fogem para o barco com Karinna, indo 
para Salvador. Enquanto Naldinho se recupera, Deco tenta conseguir 
dinheiro para ajudar o amigo e Karinna começa a trabalhar em uma boate. 
Apaixonados por Karinna, tentam levar uma vida juntos, mas o ciúmes 



atrapalha o relacionamento entre eles e faz com que tomem rumos 
diferentes. Resumo baseado no site adorocinemabrasileiro. 
DVD0934, DVD2782 
 
 
Cidade dos homens 
MORELLI, Paulo 
Brasil, 2007, 106 min 
 
Os amigos Laranjinha e Acerola, que cresceram juntos na favela carioca do 
Morro da Sinuca, chegam à maioridade e enfrentam as primeiras 
dificuldades da vida adulta. Com um filho de dois anos, um emprego de 
segurança e um casamento precipitado com a namorada, Cristiane, Acerola 
sente falta de diversão e liberdade. Laranjinha, que dirige uma moto-táxi 
e faz sucesso com as mulheres, sofre pela ausência do pai, que nunca viu. 
No mês em que completam 18 anos, os dois tomam suas decisões: Laranjinha 
quer conhecer o pai. Acerola, agitar sua vida amorosa. Mas uma guerra 
explode no morro e complica as coisas para ambos: Madrugadão, que comanda 
o tráfico na Sinuca, perde o posto para Nefasto, seu ex-braço direito. 
Laranjinha, primo de Madrugadão, tem que sumir de casa, assim como 
Acerola, que atrai a ira de Nefasto em um lance de azar. Em meio à 
confusão, Cristiane anuncia que vai embora para São Paulo, deixando o 
filho com Acerola. No encontro do pai de Laranjinha, surge uma revelação 
que ameaça encerrar a inabalável amizade dos dois. Resumo baseado no site 
do filme www.cidadedoshomens.com.br 
DVD2789 
 
 
Cinema, aspirinas e urubus 
GOMES, Marcelo 
Brasil, 2005, 101 min 
 
Em 1942, no sertão do Brasil, encontram-se dois homens muito diferentes: 
o alemão Johann, que fugiu da guerra, aceitando um emprego para vender a 
mais nova droga miraculosa, a aspirina; e o sertanejo Ranulfo, mais um 
dos muitos agricultores expulsos de suas terras pela implacável seca 
nordestina. Johann precisa de um ajudante e contrata Ranulfo. Num 
caminhão, os dois percorrem as estradas poeirentas do interior do Brasil. 
Mostram aos moradores das menores vilazinhas um filme sobre o novo 
remédio que é a primeira experiência com o cinema da maioria deles. A 
viagem é também uma oportunidade de troca entre duas experiências de vida 
muito diferentes, do alemão urbano e educado, e do brasileiro iletrado, 
mas versado em vários expedientes úteis para seu dia-a-dia. Resumo do 
site da Cinemateca Brasileira. 
DVD0978/9, DVD2774 
 
 
Coisa de mulher 
FONSECA, Eliana 
Brasil, 2005, 97 min 
 
Cinco amigas moram no mesmo prédio de classe média, cada uma 
representando um prefil: a profissional solteira; a futura mãe; a recém 
separada; a pudica sonhadora e a esposa cansada. A chegada de um escritor 
ao edifício, Murilo, abala as estruturas de todas elas, que passam a 
procurá-lo com desejos e problemas. Resumo retirado do folheto que 
acompanha o DVD. 
DVD2752 



 
 
Coisa mais linda: histórias e casos da Bossa Nova 
Paulo Thiago 
Brasil, 2005, 128 min 
 
O filme mostra um painel histórico, musical e informativo sobre o 
nascimento da Bossa Nova, nos anos 50. O movimento musical atingiu o 
ápice em 1962, quando se internacionalizou definitivamente em um concerto 
do Carnegie Hall, em New York. Apresentando entrevistas e apresentações 
exclusivas de Roberto Menescal, Carlos Lyra, João Donato, Alaíde Costa, 
Johnny Alf, Kay Lira, Leny Andrade, Chris Delano, Joyce, Sergio Ricardo, 
Billy Blanco, entre outros. Contêm imagens de arquivo de shows, 
apresentações internacionais, assim como de artistas estrangeiros que 
participaram deste movimento na época. 
DVD2845 
 
 
Contra todos 
MOREIRA, Roberto, 1961- 
Brasil, 2004, 95 min95 min 
 
Na aridez de um bairro da periferia de São Paulo vivem Teodoro, sua filha 
adolescente, Soninha, e sua segunda mulher, Cláudia. Mas o dia-a-dia 
dessa família classe média baixa está assentado sobre mentiras. Por trás 
da fachada de homem religioso, Teodoro ganha a vida como matador, bate na 
revoltada Soninha e tem uma relação extraconjugal com Terezinha, sua 
companheira de culto. Vaidosa e insatisfeita no casamento, Cláudia vive 
um caso com Júlio, filho do açougueiro da vizinhança. Em torno do grupo 
orbita Waldomiro, amigo e sócio de Teodoro e objeto do desejo de Soninha. 
A ação é desencadeada pelo assassinato de Júlio. Culpando o marido, 
Cláudia destrói a casa e foge. Num hotel do Centro, conhece o porteiro 
Lindoval, com quem começa um namoro. Exausto, Teodoro decide deixar sua 
vida em São Paulo, casar-se com Terezinha e mandar Soninha para a casa da 
avó. Mas nada sai como planejado. Quando Lindoval é espancado por carecas 
até quase a morte, Cláudia suspeita do ex-marido. Na mesma noite, 
Terezinha recebe em casa uma fita de vídeo em que Teodoro transa com 
Cláudia. O matador atribui a idéia da fita a Cláudia. O engano duplo 
prepara o desfecho chocante da história, entrecortado por várias 
revelações e por uma surpresa final.Sinopse extraída do site oficial do 
filme. 
DVD0499, DVD2839, eca-0344/9 
 
 
O coronel e o lobisomem 
Farias, Maurício 
Brasil, 2005, 103 min 
 
Ponciano de Azeredo Furtado é um coronel de patente e fazendeiro por 
herança, que luta contra seu irmão de criação Pernambuco Nogueira para 
manter as terras da Fazenda Sobradinho e conquistar o coração de sua 
prima Esmeraldina. Para vencer esta batalha Ponciano precisa enfrentar 
feras, agiotas e ladrões, além de se envolver com a vida boêmia da cidade 
e ainda espantar assombrações. 
DVD2843 
 
 
Crime delicado 



BRANT, Beto, 1964- 
Brasil, 2005, 87 min 
 
Antônio, crítico teatral respeitado, homem racional, apaixona-se por 
Inês, uma mulher totalmente diferente dele. Inês, que tem uma perna 
amputada, é modelo da obra intensamente erótica de um pintor bem mais 
velho, com quem mantém um relacionamento de mútua fascinação. Tomado pelo 
ciúme, Antônio perde a racionalidade e sua obsessão o leva a enfrentar um 
processo por estupro. 
DVD1148, DVD2769 
 
 
Os desafinados 
LIMA JR., Walter, 1938- 
Brasil, 2008, ca. 138 min 
 
Nos anos 60, os amigos Joaquim, PC, Davi e Geraldo tentam viver da música 
com sua banda de bossa nova: Os Desafinados. Eles se inscrevem em uma 
audição que está selecionando artistas para tocar em Nova Iorque, no 
Carnegie Hall, mas não são selecionados. Decididos a irem aos Estados 
Unidos de qualquer maneira, os quatro amigos decidem bancar a própria 
viagem. Com dificuldades e pouco dinheiro, eles tentarão se aproveitar da 
boa fase da bossa nova no mundo, mas terão antes que deixar para trás 
suas vidas no Brasil. Joaquim deixa a esposa grávida, PC abdica do sonho 
de se tornar arquiteto e Davi larga a namorada também grávida, mas de 
outro homem. Juntam-se ao amigo cineasta Dico e conhecem a cantora Glória 
Baker, uma brasileira que oferece hospedagem e  torna-se vocalista da 
banda. Com a proximidade do nascimento da filha de Joaquim e a 
dificuldade de se sustentar com a música em outro país, eles retornam ao 
Brasil. Enquanto Os Desafinados tentam superar alguns problemas 
decorrentes da viagem, Dico se entusiasma com seu primeiro longa-
metragem. Décadas depois, Dico ouve a notícia da morte de Glória e decide 
filmar um documentário sobre a banda de seus amigos. Para isso, ele reúne 
o grupo para que os próprios integrantes contem o que realmente 
aconteceu. 
DVD2390, DVD2838 
 
 
Didi, o caçador de tesouros 
FIGUEIREDO, Marcus 
Brasil, 2005, 84 min 
 
Didi é um mordomo de bom coração que, ao lado do filho do seu patrão, 
encontra um velho mapa do tesouro. Os dois partem atrás do baú pelo 
interior de São Paulo, mas descobrem o suposto envolvimento do avô do 
menino com um carregamento de ouro roubado. Juntos, tentam provar a 
inocência do avô. 
DVD2750 
 
 
2 filhos de Francisco 
SILVEIRA, Breno 
Brasil, 2005, 129 min 
 
Francisco, um lavrador do interior de Goiás, sonha transformar os filhos 
Mirosmar e Emival em uma dupla musical de sucesso. Um empresário consegue 
lançá-los no interior do Brasil, até que um acidente interrompe a 
carreira da dupla. Anos mais tarde, Mirosmar transforma-se em Zezé Di 



Camargo, mas a fama só vem quando ele junta-se ao irmão Welson, conhecido 
com Luciano. 
DVD2786 
 
 
Dois perdidos numa noite suja 
JOFFILY, José 
Brasil, 2002, 100 min 
 
Tonho e Paco dividem um galpão abandonado. Encontram-se numa situação 
semelhante: são imigrantes ilegais em busca de sobrevivência em New York, 
mas enquanto Tonho é tímido e sonha em voltar para o Brasil, Paco é 
ambiciosa e pretende ser reconhecida como rapper. A relação dos dois, 
plena de tensões, constrói uma contundente história de amor. 
DVD2755 
 
 
A dona da história 
Daniel Filho 
Brasil, 2004, 87 min 
 
Aos 55 anos de idade, Carolina passa por uma crise pessoal. O casamento 
não vai bem e alguns sonhos da juventude não se realizaram. Revisitando 
seu passado, na década de 70, ela se vê como a jovem estudante que se 
encantou por Luís Cláudio, um militante de esquerda. Lembra-se da paixão 
do início, o pedido de casamento, os quatro filhos e depois a rotina. 
Fazendo um balanço de sua vida, Carolina tenta desvendar o que teria sido 
dela se tivesse tomado outros caminhos. Num encontro com o passado, ela 
imagina quantas possibilidades foram abertas e deixadas de lado na 
euforia dos 18 e no desespero dos 55 anos de idade. Enquanto isso, o 
marido tenta vender o apartamento da família para conhecer Cuba. 
DVD2831 
 
 
Os doze trabalhos 
Ricardo Elias 
Brasil, 2007, 90 min 
 
Heracles é um jovem negro, que vive na periferia de São Paulo e que gosta 
de desenhar. Há 2 meses ele deixou a Febem e agora procura uma ocupação. 
Por indicação de seu primo Jonas, Heracles passa a trabalhar como 
motoboy. Em seu período de experiência ele precisa realizar 12 tarefas 
pela cidade de São Paulo. Para realizá-las Heracles precisa lidar com o 
preconceito, a burocracia e sua própria falta de malícia no novo serviço. 
DVD2818 
 
 
El baño del Papa 
O banheiro do Papa 
CHARLONE, César, 1958-; FERNÁNDEZ, Enrique 
Uruguai / Brasil / França, 2007, 98 min 
 
Em 1988, o Papa João Paulo II visitou a humilde cidade de Melo, 
localizada na fronteira do Uruguai com o Brasil. Os moradores 
mobilizaram-se numa série de preparativos para a chegada do religioso. 
Estimava-se a visita de centenas de milhares de visitantes e os moradores 
contavam com esse evento para mudarem de vida. Muitos venderam casas, 
terrenos e outros pertences para comprar alimentos para abastecer o 



público esperado. O filme acompanha principalmente o drama de Beto e sua 
família. Ele teve a idéia de construir um banheiro coletivo para o uso 
dos visitantes. 
DVD2386, DVD2803 
 
 
Eliana em O segredo dos golfinhos 
FONSECA, Eliana, 1961- 
Brasil, 2005, 96 min 
 
A apresentadora Eliana viaja ao litoral do México para gravar um programa 
sobre golfinhos. Lá ela descobre que um ambicioso vilão está provocando 
inúmeros acidentes ecológicos, Ao lado de um garoto que adora golfinhos e 
do tratador do parque aquático, Eliana embarca numa missão em defesa do 
meio-ambiente. 
DVD2764 
 
 
Entreatos: Lula a 30 dias do poder 
SALLES, João Moreira 
Brasil, 2004, 117 min 
 
De 25 de stembro a 17 de outubro de 2003, uma pequena equipe acompanhou 
de perto os passos da campanha de Luís Inácio Lula da Silva à presidência 
da República. Mesmo tendo filmado várias imagens públicas, na edição o 
diretor privilegiou as cenas privadas, revelando os bastidores por meio 
de imagens exclusivas, como conversas reservadas, reuniões estratégicas 
e, principalmente, mostrando o cotidiano de tensão e expectaviva do 
candidato. 
DVD1695/6, DVD2763 
 
 
Era uma vez.... 
Silveira, Breno 
Brasil, 2008, 114 min 
 
Dé é um rapaz que mora com a mãe na favela do Cantagalo, em Ipanema. Foi 
abandonado pelo pai, viu um irmão ser assassinado e o outro ser expulso 
da favela por traficantes. Decidido a não seguir o caminho do crime, 
trabalha num quiosque de praia, e lá conhece e se apaixona por Nina, 
filha única de uma família rica que mora em frente à praia. As diferenças 
entre suas origens irão gerar diversas críticas e preconceitos, 
dificultando o relacionamento entre eles. 
DVD2800 
 
 
Espelho d'água 
Cezar, Marcus Vinícius 
Brasil, 2004, 108 min 
 
Um fotógrafo da cidade grande desaparece após um acidente de barco no rio 
São Francisco. Sua namorada sai a sua procura ao longo do rio e vai 
tomando conhecimento dos mistérios, lendas e culturas das comunidades que 
habitam as suas margens. 
DVD2799 
 
 
Estamira 



PRADO, Marcos 
Brasil, 2005, 116 min 
 
O documentário retrata a vida cotidiana de Estamira Gomes de Sousa, 63 
anos de idade, há 20 anos catadora de lixo reciclável no aterro sanitário 
de Jardim Gramacho, local que recebe os resíduos produzidos na cidade do 
Rio de Janeiro. Foi diagnosticada por psiquiatras como uma pessoa com 
transtornos mentais, mas fala, numa mistura de lucidez e loucura, sobre 
vários temas: vida, Deus, trabalho, reflexão existencial sobre si mesma e 
a sociedade. 
DVD2791 
 
 
Estômago 
Marcos Jorge 
Brasil, 2008, 113 min 
 
Raimundo Nonato foi para a cidade grande na esperança de ter uma vida 
melhor. Contratado como faxineiro em um bar, logo ele descobre que possui 
um talento nato para a cozinha. Com suas coxinhas Raimundo transforma o 
bar num sucesso. Giovanni, o dono de um conhecido restaurante italiano da 
região, o contrata como assistente de cozinheiro. A cozinha italiana é 
uma grande descoberta para Raimundo, que passa também a ter uma casa, 
roupas melhores, relacionamentos sociais e um amor: a prostituta Iria. 
Paralelamente, o filme mostra sua vida na cadeia cozinhando para seus 
companheiros de cela. 
DVD2809 
 
 
Fica comigo esta noite 
FALCÃO, João 
Brasil, 2005,  
 
Edu e Laura se apaixonam ainda jovens. Anos depois de casados, passam a 
viver uma crise no casamento. Em meio à turbulências no relacionamento, 
Edu morre, repentinamente. Decidido a se despedir de Laura de qualquer 
forma e querendo saber qual era o segredo que ela iria lhe contar, ele 
busca um meio de se comunicar com ela. 
DVD2773 
 
 
Gatão de meia-idade 
Fontoura, Antonio Carlos da, 1939- 
Brasil, 2006, 89 min 
 
Cláudio é um homem quarentão, solteiro e charmoso, que deseja 
experimentar o maior número possível de aventuras amorosas sem que 
precise ter qualquer envolvimento emocional. Em meio às suas desventuras 
ele precisa lidar com Betty, sua ex-esposa, e com sua filha adolescente. 
DVD2807 
 
 
A guerra dos Rocha 
JORGE FERNANDO 
Brasil, 2008, 77 min 
 
Dina Rocha é uma simpática e desastrada velhinha mãe de três filhos 
casados, que vivem discutindo sobre quem deve cuidar da mãe. Durante uma 



das brigas, dona Dina desaparece sem que seus filhos percebam. Eles a 
procuram e logo descobrem que deu entrada no IML uma velhinha atropelada 
por um ônibus, cuja descrição é muito parecida com a de dona Dina. 
Enquanto os irmãos preparam o velório da mãe, dona Dina está viva e 
precisa lidar com dois sequestradores desastrados. 
DVD2766 
 
 
O guerreiro Didi e a ninja Lili 
Figueiredo, Marcus 
Brasil, 2008, 102 min 
 
No início do século 20, um mestre japonês confia ao guerreiro Didi uma 
missão secreta: zelar pela orfã Lili, aprendiz de ninja que vive com uma 
tia na Europa, mas que mantém em segredo suas habilidades em artes 
marciais. 
DVD2806 
 
 
O homem que desafiou o diabo 
Góes, Moacyr 
Brasil, 2007, 106 min 
 
Zé Araújo é um caixeiro-viajante que se dá muito bem com as mulheres, 
mas, ao chegar em Jardim dos Caiacós, seduz a filha de um comerciante e é 
obrigado a se casar com ela. Fica condenado a trabalhar exaustivamente no 
armazém de seu sogro, mas após tanto trabalho e humilhação, um dia, ao 
ouvir uma piada sobre sua situação, ele se revolta, destrói o armazém e 
dá uma surra na esposa. Monta em seu cavalo e parte sem destino, decidido 
a ter uma vida de aventuras. A partir deste dia, Zé Araújo passa a ser 
conhecido como Ojuara, herói solitário, enfrentando inimigos, movido a 
cachaça e sempre à procura de mulheres. 
DVD2808 
 
 
Irma Vap, o retorno 
CAMURATI, Carla, 1960- 
Brasil, 2006, 84 min 
 
Um dos produtores da montagem original de O mistério de Irma Vap deseja 
montar uma nova versão do espetáculo, mas encontra problemas, já que Tony 
Albuquerque, um dos atores da montagem original, está temporariamente 
paralítico, sendo manipulado pela irmã Cleide e mantido confinado no 
segundo andar de sua casa. Impossibilitado de contar com o elenco 
original, Otávio convida Darci Lopes, um ator decadente que faz shows em 
boates, para assumir a direção da nova versão da peça, com dois jovens 
comediantes. Entretanto, para tirar o projeto do papel, precisa, lidar 
com Cleide, já que o irmão dela é o detentor dos direitos da peça. 
DVD2759 
 
 
Jogo subterrâneo 
GERVITZ, Roberto 
Brasil, 2005, 107 min 
 
Com o propósito de encontrar a mulher de sua vida, Martín cria um jogo: 
todos os dias, com um itinerário preestabelecido, vai ao metrô e procura, 
durante o percurso, trocar olhares com alguma mulher que julgar 



interessante. Se ela descer em outra estação, é o fim do jogo. O objetivo 
é que ambos façam o mesmo trajeto. Nesse processo, ele encontra várias 
mulheres interessantes, até que uma mudará sua vida. 
DVD2783 
 
 
Linha de passe 
SALLES, Walter, 1956-; THOMAS, Daniela, 1959- 
Brasil, 2008, 113 min 
 
Na difícil realidade da periferia de São Paulo, quatro irmãos tentam 
reinventar suas vidas. Reginaldo, o mais novo, procura obstinadamente seu 
pai, que nunca conheceu. Dario sonha com uma carreira de jogador de 
futebol profissional. Dinho, frentista em um posto de gasolina, busca na 
religião o refúgio para um passado obscuro. Dênis, o mais velho, é pai e 
ganha a vida como motoboy. Cleuza, a mãe, está grávida do quinto filho e 
trabalha como empregada doméstica enquanto tenta manter os filhos na 
linha. Para sobreviver à brutalidade de uma cidade onde as oportunidades 
se afunilam, eles só podem contar um com o outro. Resumo baseado no 
encarte que acompanha o DVD. 
DVD2434, DVD2754 
 
 
O magnata 
Araújo, Johnny 
Brasil, 2007, 97 min 
 
Magnata é um rock star que ganha muito dinheiro com sua carreira de ídolo 
pop, mas na verdade financia suas extravagâncias com a herança deixada 
pelo pai. Imaturo, vive deslumbrado com seu sucesso. Um dia, conhece uma 
garota muito especial e se apaixona, mas neste dia, que parecia que sua 
vida  mudaria, ele comete um crime. A partir daí, seus sonhos tornam-se 
um pesadelo e ele se dá conta de que suas atitudes têm consequências. 
DVD2824 
 
 
O maior amor do mundo 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil, 2006, 106 min 
 
Antônio é um famoso astrofísico brasileiro que trabalha como professor em 
uma universidade americana. Antes de retornar ao Brasil, onde será 
homenageado, recebe a notícia que sofre de um tumor fatal no cérebro. 
Chegando ao Rio de Janeiro, procura seu pai e durante uma discussão, 
descobre que tinha sido adotado. Ao saber a identidade de seus pais 
biológicos, percorre a baixada Fluminense em busca deles e de sua 
história. 
DVD1106, DVD1107, DVD2765 
 
 
Mais uma vez amor 
SVARTMAN, Rosane 
Brasil, 2005, 94 min 
 
Rodrigo e Lia não têm nada em comum. Durante 25 anos vivem um 
relacionamento fora dos padrões normais. Eles se conheceram quando eram 
adolescentes, mas tinham objetivos diferentes na vida: Rodrigo queria uma 
família, um bom emprego, uma vida normal e Lia queria conquistar o mundo. 



Tomaram rumos diferentes, mas se encontraram novamente anos depois. 
Rodrigo está envolvido com outra mulher e Lia está envolvida com seus 
projetos. Tornam-se amigos, depois amantes. Gostam da companhia um do 
outro e encontram-se anualmente na praia do Arpoador, dividindo momentos 
de romance, risadas e dificuldades. 
DVD2787 
 
 
A máquina 
FALCÃO, João 
Brasil, 2005, ca. 94 min 
 
Em Nordestina, cidadezinha do sertão nordestino, Antônio, filho mais 
jovem de uma grande família, apaixona-se por Karina, jovem que sonha ser 
atriz e partir para o mundo. Antes que ela vá, Antônio promete trazer o 
mundo até Karina. Ele vai até um programa de televisão e diz que irá 
fazer uma viagem ao futuro na praça de Nordestina, se fracassar, a 
máquina que construiu irá matá-lo na frente de todos. Após fazer a viagem 
ao futuro, ele não consegue provar o fato para ninguém e é internado num 
sanatório. Cinqüenta anos depois ele foge com a ajuda dos loucos, volta à 
praça de Nordestina para encontrar com ele mesmo e tentar mudar seu 
destino. 
DVD0959, DVD2836 
 
 
Meninas 
WERNECK, Sandra, 1951- 
Brasil, 2005, 71 min 
 
Documentário que acompanha, durante um ano, a vida de quatro adolescentes 
grávidas e de baixa renda que vivem no Rio de Janeiro. Moradora da favela 
da Rocinha, Evelin completa 13 anos e descobre estar grávida do seu 
namorado de 22 anos,  um ex-traficante. Aos 15 anos, Luana, que sempre 
ajudou a mãe com as irmãs mais novas, afirma que planejou sua gravidez 
para poder ter o seu próprio filho. Edilene, 14 anos, espera um filho de 
Alex, que também engravidou sua vizinha Joice. Resumo baseado no site 
www.cineluz.com.br. 
DVD1373, DVD2828 
 
 
Meu nome não é Johnny 
LIMA, Mauro, 1967- 
Brasil, 2008, 126 min 
 
João Guilherme Estrella nasceu numa família de classe média do Rio de 
Janeiro, cresceu no Jardim Botânico e frequentou os melhores colégios, 
tendo amigos entre as famílias mais importantes da cidade. Carismático e 
popular, viveu intensamente os anos 1980 e 1990, período em que conheceu 
o universo das drogas. Logo tornou-se um dos maiores traficantes da Zona 
Sul do Rio de Janeiro, sendo preso em 1995. 
DVD1798, DVD2829 
 
 
Meu tio matou um cara 
FURTADO, Jorge 
Brasil, 2004, 84 min 
 



Éder é preso ao confessar ter matado um homem. Duca, um menino de 15 anos 
e sobrinho de Éder, quer provar a inocência do tio. Ele tem certeza que o 
tio está assumindo o crime para livrar a namorada de ser acusada da morte 
do ex-marido. Duca também quer conquistar o coração de Isa, uma colega da 
escola que parece estar mais interessada em seu melhor amigo, Kid. Para 
conseguir provar sua teoria, Duca recebe a ajuda de Isa e Kid nas 
investigações. 
DVD2779 
 
 
Muito gelo e dois dedos d'água 
Daniel Filho 
Brasil, 2006, 96 min 
 
Roberta e Suzana são duas irmãs que durante a infância foram atormentadas 
pela avó, com seus conceitos rígidos sobre etiqueta e educação. Elas 
decidem sequestrar a avó e levá-la para a casa de praia da família. 
Renato, advogado amigo de Roberta, viaja com elas, mas nem imagina que no 
porta-malas está a avó sequestrada. Francisco, médico e marido de Suzana, 
estranha a repentina viagem da mulher e nota que alguns medicamentos 
estão desaparecidos, desconfiando que Suzana está usando entorpecentes. 
DVD2815 
 
 
A mulher do meu amigo 
Torres, Claudio 
Brasil, 2008, 85 min 
 
Thales é um bem sucedido homem de negócios, mas está em crise com sua 
profissão. Casado com a rica e mimada Renata, ele trabalha com seu sogro, 
o poderoso e amoral empresário Augusto. Um dia, durante suas férias na 
casa dos amigos Rui e Pamela, Thales decide que vai parar de trabalhar. 
Esta decisão afeta a vida de todos à sua volta. 
DVD2794 
 
 
Mulheres do Brasil 
Martino, Malu de 
Brasil, 2006,  
 
Esmeralda é uma menina mimada, em Salvador, que tenta se realizar no 
amor, mas se envolve em grandes confusões. Em Maceió, a estudante Ana 
vive u a crise existencial e parte para um projeto com rendeiras, no qual 
conhece a independente Júlia. No Rio de Janeiro, uma porta-bandeira perde 
o emprego e enfrenta a doença da mãe. Em Curitiba, duas garçonetes 
embalam suas fantasias com um programa de ráio. E, em São Paulo, uma 
divorciada madura luta para encontrar um novo emprego e um novo amor. 
DVD2776 
 
 
O mundo em duas voltas: uma aventura da família Schürmann 
Schürmann, David 
Brasil, 2007, 91 min 
 
O filme relata a volta ao mundo iniciada em 1997 pela família Schürmann, 
repetindo a expedição que havia sido feita por Fernão de Magalhães em 
1519, numa viagem que durou cerca de dois anos e seis meses. Mostra os 
locais e situações durante a viagem, que passou pela a América do Sul, 



Oceania, África e Europa, em um total de 30 países, percorrendo os 
oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Pacífico Sul. 
DVD2820/1 
 
 
Mutum 
KOGUT, Sandra 
Brasil, 2007, 90 min 
 
Thiago é um menino de dez anos, calado e observador, que sofre nas mãos 
do pai autoritário e repressor. Em compensação, ele tem o afeto da mãe e 
do irmão, que é seu melhor amigo. Juntos eles vivem a passagem da 
infância para a adolescência, desobrindo o mundo em meio às agruras dos 
adultos. 
DVD2761 
 
 
Não por acaso 
Barcinski, Philippe 
Brasil, 2007,  
 
Ênio é um engenheiro de trânsito que comanda o fluxo de carros em São 
Paulo e acaba de descobrir que tem uma filha de 16 anos. Pedro é dono de 
uma marcenaria. A vida de ambos sofrerá grande impacto quando um acidente 
mata Teresa, namorada de Pedro, e Mônica, mãe da filha de Ênio. 
DVD2775 
 
 
Narradores de Javé 
CAFFÉ, Eliane 
Brasil / França, 2003, ca. 102 min 
 
Um grupo de moradores do pequeno vilarejo de Javé, no sertão nordestino, 
está prestes a desaparecer coberto pelas águas de uma hidrelétrica. Para 
impedir esse acontecimento, os habitantes decidem escrever sua história e 
tentar transformar o local em patrimônio histórico. Para isso eles têm 
que trazer de volta a Javé a única pessoa alfabetizada das redondezas, o 
ex-carteiro Antônio Biá, que havia sido expulso da cidade por inventar 
fofocas sobre os moradores e as enviado por carta para amigos e parentes. 
Na época, foi a maneira que ele encontrou para manter seu emprego no 
correio, que iria fechar devido a baixa circulação de cartas. Antônio Biá 
é incumbido de recuperar a história e transpor para o papel, de forma 
científica, as memórias dos moradores mais antigos. Uma tarefa difícil 
porque nem sempre os habitantes concordam sobre qual, dentre todas as 
versões, deverá prevalecer na memória do povoado. Entre a multiplicidade 
de versões que são narradas e a necessidade de produzir algo convincente 
para salvar Javé, Antônio Biá, cansado, entrega um livro em branco para a 
população. (Resumo baseado no site cinemaemcena) 
DVD0521, DVD2832 
 
 
Nina 
DHALIA, Heitor, 1970- 
Brasil, 2004, ca. 85 min 
 
Ambientada nas ruas sujas e decadentes do centro de São Paulo, a trama 
gira em torno de uma jovem desenhista solitária que tolera um emprego 



medíocre e tenta sobreviver aos abusos de sua senhoria, sádica e 
embrutecida. 
DVD2570, DVD2790 
 
 
Noel: Poeta da Vila 
VAN STEEN, Ricardo 
Brasil, 2006, 96 min 
 
Biografia do compositor carioca Noel Rosa, jovem de classe média, 
portador de um defeito no queixo, boêmio e amigo e parceiro de sambistas 
dos morros. Mostra seus sucessos, seu casamento forçado com uma 
adolescente, sua paixão difícil por Ceci, dançarina de cabaré, e sua 
morte precoce causada pela tuberculose. 
DVD1680, DVD2777 
 
 
Ó paí, ó 
Gardenberg, Monique 
Brasil, 2007, 98 min 
 
Acompanha o último dia de carnaval de um grupo de moradores de um cortiço 
do Pelourinho. A dona do cortiço, incomodada com a bagunça, decide fechar 
o registro de água provocando a revolta dos moradores. 
DVD2793 
 
 
Olga 
Monjardim, Jayme 
Brasil, 2004, 141 min 
 
Cinebiografia de Olga Benário, militante comunista de família judia 
nascida na Alemanha. Recebeu treinamento na União Soviética e ficou 
encarregada pelo governo soviético de acompanhar e dar proteção a Luís 
Carlos Prestes na sua vinda ao Brasil. Apaixonaram-se e casaram-se, mas 
foi presa quando estava grávida e deportada pelo Estado Novo para a 
Alemanha. Meses após o nascimento, sua filha foi entregue à Dona 
Leocádia, mãe de Luis Carlos Prestes. Anos depois Olga foi morta num 
campo de concentração. 
DVD2842 
 
 
O outro lado da rua 
BERNSTEIN, Marcos, 1970- 
Brasil, 2004, 97 min 
 
Para se refugiar da solidão e se distrair, Regina, uma aposentada de 65 
anos, procura pequenos delitos para denunciar à polícia. Uma noite, 
usando o binóculo para espionar o prédio em frente, ela acredita ter 
presenciado um assassinato. Ela chama a polícia, mas o óbito é dado como 
morte natural. Regina resolve investigar por conta própria e acaba se 
envolvendo com o suposto assassino, Camargo, um juiz aposentado. (Baseado 
nos resumos dos sites: http://www.cinepop.com.br/filmes/outrolado.htm e 
http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/outro-lado-da-rua/outro-
lado-da-rua.htm, acessados em 13.06.2005). 
DVD0475, DVD2810 
 
 



El pasado 
O passado 
Babenco, Hector, 1946- 
Brasil / Argentina, 2007, 112 min 
 
Rimini é um jovem tradutor que termina um casamento de 12 anos com Sofia, 
sua primeira namorada. A separação segue tranquila até ele iniciar um 
namoro com Vera, uma modelo de 22 anos. Vera presencia Sofia beijando-o à 
força e morre atropelada. Um ano depois Rimini se casa com Carmen, sua 
parceira de tradução, mas uma amnésia misteriosa, decorrente do trauma da 
morte de Vera, o faz esquecer os idiomas que precisa traduzir no 
trabalho. Ajudado por Carmen e pelo nascimento de seu filho Lúcio, Rimini 
tenta se adaptar ao papel incômodo de marido dependente. O casamento 
acaba quando Sofia sequestra Lúcio por algumas horas, após atrair Rimini 
para um hotel de encontros. Rimini fica proibido legalmente de aproximar-
se do filho e da ex-mulher. Ele envolve-se com outra mulher, mas após uma 
crise de ciúme, torna-se violento e é preso, mas Sofia paga sua fiança e 
os dois novamente se aproximam. 
DVD2817 
 
 
Peões 
COUTINHO, Eduardo, 1933- 
Brasil, 2004, ca.85 min. 
 
Vinte e um operários do ABC paulista que participaram das greves de 1979 
e 1980, lideradas pelo então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo. Falam sobre suas origens, da participação no 
movimento e dos caminhos que seguiram. Recordam os sofrimentos e 
recompensas do trabalho nas fábricas, comentam os efeitos da militância 
política na vida familiar e expõem sua visão pessoal do ex-líder 
metalúrgico que se tornou presidente da República. 
DVD1299, DVD2840 
 
 
Polaróides urbanas 
FALABELLA, Miguel, 1957- 
Brasil, 2008, 82 min 
 
Uma jovem em conflito com a mãe, uma terapeuta incapaz de resolver seus 
problemas, uma dona de casa de classe média que não consegue mais sonhar, 
uma atriz consagrada cuja carreira está em decadência e uma mulher que, 
sem querer, foi escolhida como mãe da filha de sua patroa. A vida destas 
mulheres, e seus respectivos maridos, namorados e amigos, se cruzam no 
Rio de Janeiro. 
DVD2407, DVD2780 
 
 
Os porralokinhas 
Farias, Lui 
Brasil, 2007, 89 min 
 
Em 1979, uma indiazinha é salva por TIo Naneco, graças aos poderes de um 
talismã em forma de sapo. Em 2006, esta aventura é retomada: Macarrão, 
Manu, Lulu e Bena enfrentam a natureza e alguns bandidos ao lado de Tio 
Maneco e de Escarlete, uma muambeira em fuga. Juntos, eles fazem de tudo 
para impedir que o tal talismã caia nas mãos do perigoso Pierre Caimão. 
DVD2778 



 
 
Primo Basílio 
Daniel Filho 
Brasil, 2007, 120 min 
 
Luísa é uma jovem romântica e sonhadora, casada com Jorge, um engenheiro 
envolvido na construção de Brasília. Um dia Luísa reencontra Basílio, seu 
primo e amor de juventude. Quando Jorge é chamado a trabalho para 
Brasília, Luísa fica em casa apenas com a companhia das empregadas 
Juliana e Joana. Basílio passa a visitá-la frequentemente, conquistando-a 
com as histórias de suas viagens. Seus encontros viram motivo de fofoca 
na vizinhança. Até que Juliana encontra as cartas de amor trocadas entre 
os primos e passa a chantagear Luísa. 
DVD2797 
 
 
O prisioneiro da grade de ferro 
SACRAMENTO, Paulo 
Brasil, 2003, 124 min124 min124 min 
 
Um ano antes da desativação da Casa de Detenção do Carandiru, quatorze 
detentos aprenderam a utilizar câmeras de vídeo e documentaram o 
cotidiano dos vários pavilhões do maior presídio da América Latina. O 
preso Beá praticava boxe no Pavilhão 2 e decidiu filmar a prática deste 
esporte na Academia prestes a ser desativada. Celso atuou como assistente 
de som e câmera nos projetos de todos os colegas. Os rappers FW e Kric, 
da banda Comunidade Carcerária, documentaram a rotina do Pavilhão 8: o 
trabalho da faxina, o templo de umbanda, os vários xadrezes e a vida 
cultural do prédio mais depauperado da Detenção. João Vicente filmou as 
atividades profissionalizantes e alternativas de reeducação do Pavilhão 
5: um antigo produtor de pipas e bolas esportivas, a área para reuniões 
de vários grupos de rap. Ele se  propôs a  mostrar como o preso deste 
pavilhão lidava com o tempo livre, com atividades que lhe proporcionavam 
alguma perspectiva. Joel e Marcos registraram, durante uma noite, a 
rotina pós-tranca na Casa de Detenção. Documentaram o que faziam os 
detentos desde o fim da tarde, quando eram recolhidos aos seus xadrezes, 
até o amanhecer do dia seguinte, quando as portas eram reabertas. 
Registraram as brincadeiras, as angústias, a onipresença da televisão, as 
lembranças e anseios de cada companheiro de cela. Jonas documentou a 
situação precária do atendimento médico da Casa de Detenção: a falta de 
remédios, o desamparo pessoal e material do Pavilhão-Hospital, a 
atividade do Dr. Dráuzio Varella e a lentidão nas autorizações de 
cirurgias. Lagoa e Rodrigo registraram a rotina do Pavilhão 9, o mais 
perigoso da Casa de Detenção, apresentado como o hospedeiro de uma rotina 
comercial e cultural intensa, fundamental para o bem-estar de seus 
internos. Lenno registrou o trabalho dos artistas plásticos da Detenção, 
suas obras, as dificuldades na produção, a inspiração e o ideário por 
trás de cada peça. Apresentou também a cultura das tatuagens e os presos 
tatuados. Mr. Pequeno trabalhou em todos os projetos dos colegas, 
assessorando o produtor e o assistente de produção. Nal,  preso 
reincidente e fotógrafo autodidata, contou sua história carcerária e 
mostrou seu arquivo fotográfico, com os óbitos violentos da Casa de 
Detenção que a diretoria o chamava para fotografar. Rubinho documentou as 
atividades da Pastoral Carcerária na Casa de Detenção. Percorreu os 
diversos pavilhões registrando o trabalho assistencial das Irmãs da 
Imaculada Conceição e dos sacerdotes engajados. Mostrou as áreas 
restritas: a Isolada, celas de castigo; o Amarelo, celas superlotadas e 



sem luz solar, reservadas aos presos jurados de morte. Adeir, 
sobrevivente do massacre no Pavilhão 9, foi um dos principais sacerdotes 
da Assembléia de Deus na Casa de Detenção e um detento-chave na 
manutenção do equilíbrio de forças entre o PCC, a direção do presídio, os 
funcionários e o restante da população carcerária. Escolheu documentar as 
atividades da Igreja sob sua liderança. Resumo baseado em dados do site 
http://www.prisioneiro.com.br 
eca-0384/90, VC0746, DVD0715, DVD2770 
 
 
Proibido proibir 
DURÁN, Jorge 
Brasil, 2007, 101 min 
 
Paulo é um estudante de medicina que divide uma quitinete com Leon, seu 
melhor amigo e estudante de sociologia. Leon namora Letícia, mas ela e 
Paulo se apaixonam. Eles tentam ajudar Rosalina, uma paciente terminal do 
Hospital Universitário, a rever os filhos que não a visitam há bastante 
tempo. Ao tentar salvar um dos filhos de Rosalina, Leon é ferido em um 
tiroteio. Letícia consegue resgatá-lo, mas para que Leon sobreviva Paulo 
terá que operá-lo em sua própria casa. 
DVD2767 
 
 
Quanto vale ou é por quilo? 
BIANCHI, Sérgio, 1945- 
Brasil, 2005, 104 min108 min 
 
Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da 
miséria pelo marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. No 
século XVII um capitão-do-mato captura uma escrava fugitiva, que está 
grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber sua recompensa, a escrava 
aborta o filho que espera. Nos dias atuais uma ONG implanta o projeto 
Informática na Periferia em uma comunidade carente. Arminda, que trabalha 
no projeto, descobre que os computadores comprados foram superfaturados 
e, por causa disto, precisa agora ser eliminada. Candinho, um jovem 
desempregado cuja esposa está grávida, torna-se capitão do mato para 
conseguir dinheiro para sobreviver. (Resumo extraído do site 
www.adorocinemabrasileiro.com.br) 
VC1810, DVD0828, XDVD0221, DVD1683, DVD2749 
 
 
Redentor 
TORRES, Cláudio 
Brasil, 2004, 100min 
 
Otávio Sabóia é filho do empreiteiro que construiu o Condomínio Paraíso, 
um prédio que não foi entregue aos donos finais. Após vender os mesmos 
apartamentos inúmeras vezes, Dr. Sabóia decretou falência, deixando a 
obra semipronta e todos os proprietários aguardando por uma decisão da 
Justiça. Quinze anos depois, sem receberem pagamento algum, os operários 
que trabalharam na construção do edifício, e criaram uma favela ao seu 
lado, decidem por tomar posse dos apartamentos, organizando uma invasão 
pacífica. Com o escândalo imobiliário vindo a público, Dr. Sabóia se 
mata, deixando para o filho um império endividado e falido. O repórter 
Célio Rocha é designado para cobrir o caso e obrigado a reencontrar 
Otávio, amigo de infância. Quando criança, Célio havia ficado tão 
impressionado com a maquete do prédio, que seus pais decidiram comprar um 



apartamento no Condomínio. Agora obcecado em recuperar o apartamento para 
seus pais, aceita a proposta de Otávio de ser seu laranja em troca de 5 
milhões de dólares. A situação foge ao controle, fazendo com que Célio se 
arrependa do negócio fracassado feito com Otávio. Desesperado, busca Deus 
e o  encontra, recebendo a missão de convencer Otávio a doar toda sua 
fortuna aos pobres. (Resumo baseado no site adorocinema) 
DVD0705, XDVD0070, DVD2772 
 
 
Romance 
ARRAES, Guel, 1953- 
Brasil, 2008, 105 min 
 
Ana e Pedro, dois jovens atores, se apaixonam durante a montagem teatrao 
do Romance de Tristão e Isolda. Ao mesmo tempo em que recriam a história 
deste casal mítico - inicialmento nos palcos e depois em uma 
superprodução para a TV - eles tentam descobrir uma nova forma de se 
relacionar, menos trágica e mais livre, porém carregada da mesma emoção. 
DVD2445, DVD2751 
 
 
Saneamento básico, o filme 
FURTADO, Jorge, 1959- 
Brasil, 2007, 112 min 
 
Na pequena comunidade Linha Cristal, algumas pessoas se mobilizam para 
construir uma fossa para tratamento de esgoto e acabar com o mau cheiro. 
Marina, a líder do movimento, descobre que a Prefeitura só tem verba para 
produzir um vídeo de ficção. Ela e seu marido, Joaquim, decidem filmar a 
história de um monstro que surge no meio das obras de saneamento. Marina 
escreve um roteiro, Joaquim faz uma fantasia. Silene aceita ser atriz, 
Fabrício tem uma câmara. Aos poucos, as filmagens vão envolvendo todos os 
moradores do local. Resumo baseado no site cinepoa. 
DVD1420, DVD2748 
 
 
Santiago 
Salles, João Moreira 
Brasil, 2007, 79 min 
 
Documentário iniciado em 1992 por João Moreira Salles e terminado em 
2005/2006, baseado na vida do mordomo da casa de sua família, localizada 
na Gávea, Rio de Janeiro. Mostra depoimentos de Santiago, homem culto 
que, além de sua função de mordomo, colecionava  em seu apartamento 
várias anotações sobre dinastias e nobrezas do mundo inteiro. 
DVD2805 
 
 
Se eu fosse você 
DANIEL FILHO 
Brasil, 2006, 104 min 
 
Claudio e Helena são um casal de meia-idade que vive em meio a discussões 
domésticas. Depois de uma briga, os dois são atingidos por um misterioso 
fenômeno, relacionado a um alinhamento de planetas, que faz com que 
troquem de corpos. Na tentativa de disfarçar enquanto buscam uma solução, 
vão aprendendo sobre o outro e si mesmos. 
DVD2758 



 
 
O signo da cidade 
RICCELI, Carlos Alberto, 1946- 
Brasil, 2008, 97 min 
 
Teca é uma astróloga que tem um programa de rádio na cidade de São Paulo, 
no qual atende telefonemas de ouvintes, geralmente pessoas com problemas 
inusitados. Ela própria, contudo, é quem mais precisa de apoio, pois 
enfrenta dificuldades com o ex-marido e com o pai doente. 
DVD2747 
 
 
Soy Cuba: o mamute siberiano 
FERRAZ, Vicente 
Brasil, 2005, 90min 
 
História do filme Soy Cuba (1963), filmado por uma equipe soviética como 
divulgação dos ideais da revolução cubana. Dirigido pelo cineasta Mikhail 
Kalatozov, o filme foi um fracasso de público e crítica, tanto em Cuba 
quanto na União Soviética, permanecendo esquecido até ser relançado, na 
década de 1990, pelos cineastas americanos Francis F. Copolla e Martin 
Scorsese. Atores e técnicos cubanos e soviéticos recordam as peripécias 
dos 2 anos de filmagens e procuram explicar os motivos do fracasso da 
obra, que atribuem, principalmente, às diferenças culturais entre os dois 
países. Paralelamente, conta-se um pouco da história da revolução cubana 
e da criação do Instituto Cubano del Artes y Indústria Cinematográficos 
(ICAIC). São exibidas várias imagens de eventos da época. Depoimentos de 
Raul Rodrigues e Alexander Sacha Calzatti (assistentes de câmera), 
Enrique Pineda Barnet (co-roteirista), Alfredo Guevara (fundador do 
ICAIC) e vários atores do filme. 
DVD1137, DVD2756 
 
 
Tainá 2 - a aventura continua 
Lima, Mauro 
Brasil, 2005, 80 min 
 
A pequenina Catiti anda pela floresta seguindo e imitando Tainá, hoje uma 
linda e corajosa adolescente. Elas inutilizam as armadilhas dos 
traficantes de espécimes raros. Encontram na floresta Carlito, garoto da 
cidade que está à procura do seu cachorrinho perdido, que Catiti resgata 
e quer adotar. Quando uma quadrilha se apodera dos bichinhos de estimação 
da aldeia, as crianças devem esquecer as diferenças de cultura e 
temperamento para socorrer os amigos sob a liderança de Tainá. 
DVD2846 
 
 
Tapete vermelho 
Pereira, Luiz Alberto 
Brasil, 2006, 102 min 
 
Quinzinho mora em uma zona rural, bem distante de qualquer cidade grande. 
Com o intuito de cumprir uma promessa feita ao pai, ele decide levar seu 
filho Neco, de 9 anos, para assistir a um filme estrelado por Mazzaropi 
em uma sala de cinema, assim como seu pai fez quando ele era garoto. 
Quinzinho viaja com sua esposa Zulmira, Neco e o burro Policarpo pelas 
cidades em busca de um cinema que possa exibir o filme. 



DVD2795 
 
 
Trair e coçar é só começar 
Góes, Moacyr 
Brasil, 2006, 92 min 
 
Olímpia, uma confusa e intrometida empregada, trabalha em um condomínio 
de classe média alta para Inês e Eduardo. Eles estão prestes a completar 
15 anos de casados e, sabendo disso, Olímpia ajuda Inês a preparar uma 
surpresa para Eduardo, que está retornando de um congresso. Porém, 
Olímpia começa a desconfiar que Eduardo esteja traindo a esposa com uma 
dançarina que conheceu na viagem e Eduardo também passa a acreditar que 
Inês está tendo um caso com Cláudio, o síndico do prédio. O casal 
Cristiano e Lígia também são vítimas de interpretações erradas, o que 
provocará mais confusão no prédio. 
DVD2830 
 
 
Tropa de elite 
PADILHA, José, 1967 - 
Brasil, 2007, 116 min. 
 
O dia-a-dia de um grupo de policiais militares e de um capitão do BOPE, 
que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para seu 
posto. Paralelamente, dois amigos de infância tornam-se policiais e se 
destacam pela honestidade e honra ao realizarem suas funções. Indignados 
com a corrupção existente no batalhão em que atuam, candidatam-se a 
atuarem no BOPE. Resumo baseado no site adorocinema.com. 
DVD1262, DVD2822 
 
 
Turma da Mônica: uma aventura no tempo 
SOUZA, Maurício de; PASSOS, André; SAREMBA, Clewerson; GAVA, Rodrigo 
Brasil, 2007, ca. 80 min 
 
Franjinha inventa uma máquina do tempo, mas a chegada de Mônica, 
Cebolinha, Cascão e Magali ao laboratório faz com que os quatro elementos 
fundamentais - água, fogo, terra e ar - que controlavam a experiência, se 
percam em outras dimensões. Agora a turma tem que recuperá-los, caso 
contrário, os relógios irão parar e o mundo irá congelar no espaço. 
DVD2757 
 
 
Última parada: 174 
BARRETO, Bruno, 1955- 
Brasil, 2008, 100 min. 
 
Em 1983, numa favela do Rio de Janeiro, Marisa, uma mulher viciada em 
drogas, tem seu filho Alessandro levado pelo chefe do tráfico local 
devido a uma dívida não paga. Dez anos depois, um menino chamado Sandro 
vê sua mãe ser morta por ladrões. Apesar de ficar sob os cuidados da tia, 
decide fugir e vai conviver com um grupo de garotos que dorme na igreja 
da Candelária, onde tem acesso a entorpecentes. Sandro sonha em ser um 
famoso compositor de rap e conta com a ajuda de Walquíria, que realiza um 
trabalho voluntário junto aos meninos de rua. Sobrevive à Chacina da 
Candelária e vai para um centro de recuperação de menores, onde se torna 
amigo de Alessandro. Eles fogem e começam a cometer crimes, até que 



Marisa localiza Sandro e o leva para casa acreditando que é seu filho. 
Apesar de aceitar Marisa como mãe adotiva, Sandro continua cometendo 
crimes e um dia sequestra o ônibus de número 174, o que provoca a sua 
morte e de uma refém. Resumo baseado no site Adorocinema.com. 
DVD1269, DVD2744 
 
 
O vestido 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 2003, ca116 min 
 
Duas meninas encontram um vestido de festa no porão de casa. Curiosas, 
perguntam à mãe como ele foi parar ali. Ângela decide revelar o mistério 
às filhas e contar-lhes a história desde quando o marido, Ulisses, havia 
se endividado e pedido um empréstimo a Fausto, primo dela. Conta que logo 
após emprestar o dinheiro a Ulisses, Fausto trouxe sua namorada do Rio de 
Janeiro, Bárbara, pedindo que Ângela mostrasse a cidade a ela. As duas 
tornaram-se amigas e um dia, Ângela a presenteou com um vestido dado pelo 
marido, por achá-lo muito sensual e não combinar com ela. Na Festa de 
Final de Ano, no clube da cidade, Bárbara usou o vestido e seduziu 
Ulisses, que abandonou a família com a amante para ganhar dinheiro com o 
garimpo no Mato Grosso. Após alguns anos vivendo precariamente do 
garimpo, Ulisses descobre que Bárbara era uma atriz e havia sido 
contratada por Fausto para seduzi-lo e afastá-lo da família, deixando 
assim o caminho livre para que ele conquistasse Ângela, por quem sempre 
foi apaixonado. Bárbara é abandonada por Ulisses e, após uma tentativa de 
suicídio, leva o vestido de volta para Ângela, juntamente com um diário 
que escreveu desde o início de sua viagem com Ulisses. Ângela lê o diário 
para as filhas e algum tempo depois, Ulisses retorna para ela, que o 
perdoa e queima o vestido. 
DVD0520, DVD2816 
 
 
Vida de menina 
SOLBERG, Helena 
Brasil, 2005, 102 min 
 
O filme mostra dois anos da adolescente Helena em um momento crítico de 
sua vida, quando luta para conquistar sua liberdade e integridade. Tendo 
como pano de fundo um Brasil que acaba de abolir a escravatura e 
proclamar a República, a jovem começa a escrever o seu diário, revelando 
seu universo e um país que adolesce junto com ela. É nesse diário que 
Helena debocha e desmascara as pretensas virtudes alheias, procurando não 
perder sua infantil alegria de viver e reinventando o mundo a sua 
maneira. (Resumo extraído da capa do DVD) 
DVD1692, DVD2784 
 
 
Vinicius 
FARIA JR., Miguel, 1944- 
Brasil, 2005, 124 min124 min 
 
O filme é iniciado com um pocket show em homenagem a Vinicius de Moraes, 
com as interpretações de Camila Morgado e de Ricardo Blat e conta com 
músicos da MPB, como Adriana Calcanhoto, Olívia Byington, Zeca Pagodinho, 
Yamandú Costa, Renato Braz, Mônica Salmaso, Mariana de Moraes, Sergio 
Cassiano, MS Bom, Nego Jeff, Leroy e Mart´Nália, interpretando grandes 
sucessos musicais de Vinicius. O documentário mostra a vida, a obra, a 



família, os amigos, os amores de Vinicius de Moraes. Através de imagens 
de arquivo, são mostradas algumas transformações da cidade do Rio de 
Janeiro, além de entrevistas contendo depoimentos de personalidades, como 
Caetano Veloso, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tônia 
Carrero, Toquinho, Carlos Lyra, Antônio Candido, Edu Lobo, Francis Hime e 
Miúcha. 
DVD2417/8, DVD2785 
 
 
Viva voz 
MORELLI, Paulo 
Brasil, 2003, ca.87 min 
 
Duda, um jovem e inseguro empresário, está prestes a receber uma grande 
quantia em dinheiro de uma transação ilícita. Tudo o que mais quer é 
colocar sua vida em ordem, expandir seus negócios e assim pagar uma 
dívida com seu irmão, morto num acidente provocado por ele. Decide ser 
honesto, fiel e seguro de si e a primeira atitude a tomar é romper com 
sua amante, mas acidentalmente ela aciona a rediscagem do celular de Duda 
e sua mulher ouve tudo o que acontece com o casal pelo viva-voz do carro. 
Ela e uma amiga acompanham Duda pelo viva-voz enquanto acontecem 
traições, desvios de dinheiro, roubos, seqüestros e até uma tentativa de 
assassinato. 
DVD0459, DVD2762 
 
 
Xuxa e o tesouro da cidade perdida 
Góes, Moacyr 
Brasil, 2004, 84 min 
 
Bárbara é uma bióloga tímida que vive em Beirada D'Oeste, uma cidade 
próxima à floresta amazônica. Juntamente com dois irmãos, Riacho e Manhã, 
ela parte em busca de Igdrasil, uma lendária cidade subterrânea que seria 
povoada por descendentes de vikings que atravessaram o oceano Atlântico e 
se aventuraram pelo rio Amazonas. Juntos eles enfrentam perigos e 
situações arriscadas. 
DVD2813 
 
 
Xuxa em sonho de menina 
Lagemann, Rudi 
Brasil, 2007, 92 min 
 
Kika é uma professora que vem do interior para realizar seu sonho de ser 
atriz na cidade grande. Incentivada por sua amiga de infância, Lara, ela 
decide realizar um teste de elenco no Rio de Janeiro, mas perde sua 
carteira com todos os documentos e dinheiro. Na rodoviária, ela conhece 
uma simpática senhora que decide ajudá-la a embarcar, mas uma poderosa 
produtora de TV coloca policiais atrás de Kika por ter destruído seu 
cenário em um teste teatral. A senhora decide ajudar a moça dando-lhe um 
bolo de maçã mágico que a transforma em criança novamente. Kika, 
transformada em Kikinha, começa uma longa aventura a bordo do ônibus 
Stromboli, que está levando várias crianças para a capital carioca. O 
motor do ônibus quebra e todos são obrigados a se hospedarem num hotel 
onde, além de conhecerem um pouco mais de si mesmos, se divertem como 
podem para passar o tempo.Resumo baseado na wikipedia. 
DVD2834 
 



 
Xuxa gêmeas 
Jorge Fernando 
Brasil, 2006, 116 min 
 
Elizabeth e Mel são gêmeas idênticas separadas no nascimento. Muitos anos 
depois, a ambiciosa Elizabeth é a presidente do império gráfico do pai, 
enquanto Mel dirige uma escola de artes cênicas que ajuda jovens de uma 
comunidade carente. As vidas de ambas se cruzam na busca por um diamante 
gigante. 
DVD2792 
 
 
Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço 
Góes, Moacyr; Saremba, Clewerson 
Brasil, 2005, 88 min 
 
Guto, um garoto de 7 anos, recebe a ajuda de sua anjinha da guarda para 
combater monstros comedores de lixo oriundos do planeta XYZ, que fica 
localizado em uma galáxia distante. 
DVD2841 
 
 
Zuzu Angel 
REZENDE, Sérgio, 1951- 
Brasil, 2006, 104 min 
 
Brasil, anos 60. Stuart, filho da estilista Zuzu Angel, ingressa no 
movimento de resistência armada à ditadura militar vigente. É preso e 
morto sob tortura. A mãe usa todos os recursos de que dispõe, no Brasil e 
no exterior, para descobrir o paradeiro do filho, ou, pelo menos, 
recuperar seu cadáver. Conhecida internacionalmente, Zuzu começa a 
incomodar o regime. Morre em 1976, num acidente de carro provocado. 
DVD1343, DVD2781 
 
 
 


