
 

 

                        Sessões no Auditório de Mamanguape, às 19h. 
 

 
                                                                                                Segunda-feira, dia 26/09 - O Diabo Veste Prada (2006) 

 

Andrea Sachs (Anne Hathaway) é uma 

jovem que conseguiu um emprego na mais 

importante revista de moda de Nova York. 

Apesar da chance que muitos sonhariam em 

conseguir, logo Andrea nota que trabalhar 

com Miranda não é tão simples assim. 

 

 

  Terça-feira, dia 27/09 - Mera Coincidência (1997) 
  

 

O presidente dos Estados Unidos se vê envolvido 

em um escândalo sexual e, diante deste quadro, 

não vê muita chance de ser reeleito. 

 

                                                     Segunda-feira, dia 03/10 - Caixa Dois (2007) 
 

Um banqueiro rico decide usar sua secretária 

como "laranja". Porém ele se vê em apuros 

quando Romeiro, seu funcionário, coloca um 
dígito errado ao fazer o depósito.  

                                                                                                                

  Terça-feira, dia 04/10 - Obrigado por Fumar (2005) 
 

Nick Naylor é o principal porta-voz das grandes empresas 

de cigarros, ganhando a vida defendendo os direitos dos 

fumantes nos Estados Unidos. Desafiado pelos vigilantes 

da saúde e também por um senador oportunista, Nick 

passa a manipular informações de forma a diminuir os 

riscos do cigarro em programas de TV.  

 

    Segunda-feira, dia 10/10 - Erin Brockovich Uma Mulher de Talento (2000) 

Erin trabalha num pequeno escritório de 

advocacia. Quando descobre que a água de 

uma cidade no deserto está sendo 

contaminada e espalhando doenças entre seus 

habitantes. A partir de então, consegue 

convencer os cidadãos da cidade a 

cooperarem com ela, fazendo com que tenha 

em mãos um processo de 333 milhões de 

dólares 

    Terça-feira, dia 11/10 - Brexit (2019) 

Em uma época influenciada por notícias falsas e controle 

de dados pessoais, o político Dominic Cummings lidera 

uma forte campanha que possui como foco principal 

convencer o maior número possível de britânicos a 

votarem a favor da saída do Reino Unido da União 

Europeia. 
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