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Festival com 25 filmes sobre direitos humanos
percorrerá a periferia de São Paulo
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Segundo os curadores, as questões de gênero e a condição feminina são os temas que

mais se destacam na programação do festival Entretodos deste ano

por Redação
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Preto, um dos filmes apresentado no festival deste ano. Foto: Divulgação

A 9° edição do Entretodos – Festival de Curtas de Direitos Humanos – acontece de 16 a 22 de
junho em diversas regiões da cidade de São Paulo. Entre os espaços estão as novas salas de
cinema do circuito Spcine, o Centro Cultural São Paulo, Cine Olido, Centro de Formação Cultural
Cidade Tiradentes, além de 19 CEUs, grandes centros educacionais criados para atender a rede
pública na periferia de São Paulo. No total serão mais de 80 exibições, tudo com entrada gratuita.

Em 2016, serão exibidos 25 filmes na “Mostra Competitiva”, sendo 19 nacionais e 6 internacionais de
países como Itália, Argentina, Turquia e Índia. O evento ainda contará com as Mostras Infantil,
Juvenil e Online – que poderá ser vista no site de Festival. 

O evento, que traz este ano o tema Refúgios e Mudanças, é realizado em parceria com as
secretarias municipais de Cultura (SMC), de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e de
Educação (SME) – e isto se reflete na expansão dos pontos de exibição, principalmente na periferia.

Com curadoria de Manuela Sobral e Jorge Grinspum, a nona edição do Festival atingiu número
recorde de inscritos, foram 422 curtas-metragens. Segundo os curadores, as questões de gênero e a
condição feminina são os temas que mais se destacam na programação deste ano.

Os filmes premiados pelo Júri Oficial irão se juntar ao vencedor do Melhor Curta-Metragem escolhido
pelo voto popular. As premiações chegam a R$ 17 mil que serão divididos nas seguintes categorias:
Melhor Curta Metragem Nacional, Melhor Curta Metragem Estrangeiro, Melhor Direção, Melhor Curta
Metragem escolhido pelo público e Melhor Curta da Mostra Online, também eleito pelo público. Os
prêmios “Refúgios e Mudanças” e “Educação em Direitos Humanos” completam a lista.
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Nesta edição, o Júri é formado por Leonardo Sakamoto (jornalista e cientista político), Cristiano
Burlan (diretor de cinema e teatro), Moira Toledo (cineasta e professora da FAAP), Jota Erre (músico
pernambucano), Luiza Romão (poeta, atriz e arte-educadora) e William Hinestrosa (professor na
Escola Livre de Cinema de Santo André e no Centro de Audiovisual de São Bernardo).

A cerimônia de Premiação do 9º Entretodos, marcada para a próxima quarta-feira, 22 de junho, a
partir das 18h, no Cine Olido, anunciará os vencedores de todas as categorias.  Após a premiação
haverá uma sessão especial com os premiados.

Toda a programação estará disponível no site Entretodos (http://www.entretodos.com.br/) e na
página facebook oficial (https://www.facebook.com/entretodos) a partir desta próxima sexta-feira
(10). 

Confira a lista dos curtas que estão na Mostra Competitiva do Entretodos 9:

Samuel (23min, Brasil RJ, 2016)

Diretor:  Gabriel Medeiros

Pelos olhos do besouro (15mim, Brasil, 2015)

Diretor: Mickael Couturier e Myrza Muniz

No que me toca (16min, Brasil, 2015)

Diretora:  Cecilia Engels

Terra sem males (16min, Itália, 2016)

Diretor: Enrico Masi

Marrocos (8min, Brasil SP, 2015)

Diretora: Andrea Nero e Iajima Silema

Para onde foram as andorinhas? (22min, Brasil SP, 2015)

Diretora:  Mari Correa

O céu sobre os teus ombros (15min, Brasil SP, 2015)

Diretor: Luiz Maximiano

My awesome sonorous life   (7min, Itália, 2016)

Diretor: Giordano Torreggiani

Sexta-feira (11min, Brasil RJ, 2015)

Diretor: Gian Orsini

Enquadro (24min, Brasil SP, 2016)

Diretor: Lincoln Péricles

Sinopse: a matéria grita, revolta.

Nierika (7min, França, 2016)     

Diretor:  Antoine Danis

Pele de pássaro (20min, Brasil RJ, 2015)

Diretora:  Clara Peltier

Campo adentro (15min, Argentina, 2015)

Diretor:  Gala Negrello e Melina Gutman

South pole (5min, Turquia, 2016)

Diretor:  Emin Akpinar

Crack repensar (24min, Brasil SP, 2015)

Diretor:  Rubens Passaro e Felipe Vieira

Preto (21min, Brasil SP, 2015)

Diretor:  Elton de Almeida

Kamakshi (24min, India, 2015)

Diretor: Satindar Singh Bedi

Mitã odjau ramo – quando a criança nasce (17min, Brasil Espanha, 2015)

Diretor: Ricardo Salles de Sá
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Projeto Novas Diásporas
promove oficina, debates e
performances sobre o Haiti

Tem como propósito gerar
conhecimento através das vozes
dos próprios protagonistas da
migração e oferecer um espaço
de escuta e compartilhamento
das experiências vividas

(http://brasileiros.com.br/2016/06/projeto-
novas-diasporas-promove-
oficina-debates-e-
performances-sobre-o-haiti/)
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Em quatro meses, São
Paulo contabiliza 3 mil
casos de estupro

Entre janeiro e abril de 2016,
houve 144 estupros de mulher
de vulnerável em ambiente
doméstico no Estado de São
Paulo

(http://brasileiros.com.br/2016/06/em-
quatro-meses-sao-paulo-
contabiliza-3-mil-casos-de-
estupro/)

POLÍTICA

“Não vamos dar trégua a
esse governo”

Convencida de que é hora de
radicalizar, a deputada federal
Luiza Erundina diz que a
mobilização contra o governo
interino de Michel Temer vai
continuar, até mesmo pelas
medidas que ele vem adotando
à frente do Palácio do Planalto

(http://brasileiros.com.br/2016/06/nao-
vamos-dar-tregua-esse-
governo/)

Um minuto de silêncio (1min, Brasil RJ, 2015)

Diretora:  Ynaê Cortez de Moraes

Uma família ilustre (19min, Brasil RJ, 2015)

Diretora: Beth Formaggini

Algo mais explicito (15min, Brasil RJ, 2016)

Diretor: Cavi Borges

Cuscuz peitinho (20min,Brasil RN, 2016)

Diretor:  Rodrigo Sena e Julio Castro

Quase filme (1min, Brasil SP, 2015)

Diretor: Tiago Picado

Sem você a vida é uma aventura (24min,Brasil SP, 2015)

Diretor: Alice Andrade Drummond

Eu vou me piratear (21min, Brasil SP, 2015)

Diretor: Daniel Favaretto e Dudu Quintanilha

Link curto: http://brasileiros.com.br/RI6KE

Tags: cinema (http://brasileiros.com.br/tag/cinema-2/), curtas (http://brasileiros.com.br/tag/curtas/),
festival (http://brasileiros.com.br/tag/festival/), sao paulo (http://brasileiros.com.br/tag/sao-paulo-2/) 
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