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Cinema é atração principal nos Centros 
Culturais 
Diário de Suzano ed.: 9905 - 16 de agosto de 2014 

 

O Cinema ganha destaque na agenda cultural de Suzano com atividades, entre elas: módulos de 

filmagem e produção; 1ª "Mostra de Filmes Curta-Metragens"; e a exibição do filme "A Fraternidade 

é Vermelha". As atividades acontecem em diferentes centros culturais do município.  

Os módulos de filmagem e produção começam na próxima segunda-feira no Centro Cultural 

Colorado Monteiro Lobato. As inscrições nos cursos ainda podem ser realizadas. A atividade é uma 

iniciativa da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o governo 

estadual. 

A maioria das pessoas que já se inscreveram até o momento nos módulos possui faixa etária de 18 a 

30 anos, com diferentes ocupações e nível de escolaridade (estudantes e universitários). Para 

participar é preciso ter no mínimo 16 anos, apresentar um documento com foto e preencher uma 

ficha de inscrição. Os encontros acontecerão sempre às segundas-feiras, das 15 às 18 horas. 

As oficinas do módulo de produção serão ministradas pelo cinegrafista, editor de imagens, redes 

sociais na Ponto de Cultura Identidade e Região: Laboratório Caiçara de Produção Audiovisual, em 

São Vicente, Danilo Tavares. Já o módulo de filmagem será ministrado por Vebis Stevain Junior, 

graduado em Radialismo pela Universidade Metodista de São Paulo (2003), Mestre pelo Instituto de 

Artes da Unesp e professor de direção de cinema na Academia Internacional de Cinema e Escola 

Livre de Cinema de Santo André. 

Danilo Tavares achou ideal o roteiro que foi elaborado pelas pessoas que cursaram o primeiro 

módulo das Oficinas de Cinema em abril, e disse que será o ponto de partida e continuidade para as 

próximas etapas de filmagem e produção. "A expectativa é a melhor possível, espero contar com 

aprendizes de cinema bastante interessados e que a dinâmica de todo o processo resulte em uma 

produção de qualidade para participar de festivais e outras formas de circulação", declarou Tavares. 

Curta-Metragens 

Na próxima quinta-feira está prevista a exibição do filme "A Fraternidade é Vermelha", do cineasta 

polonês Krzysztof Kielowski, com a atriz Irène Jacob. O encontro acontecerá no Centro Cultural 

Boa Vista, às 19h30.  
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Na programação inclui uma introdução da história, e após o término da cinematografia, um debate 

com o público sobre sua produção. 

 

 


