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Produzir um Festival de Cinema sempre 
foi desafiador, desde a primeira edição do 
Tudo Sobre Mulheres, em 2005. Porém, 
posso afirmar, sem dúvida, que 2019 foi 
um dos anos mais desafiadores de todos.

Mudamos de casa - de Chapada dos 
Guimarães para Cuiabá, mas o vento      
da mudança trouxe grandes surpresas –    
o Tudo Sobre Mulheres cresceu!

Serão 10 dias de programação. Agora 
pela primeira vez, as exibições serão 
em uma sala de cinema de verdade,      
e logo em duas - o Cine Teatro Cuiabá 
e a Sala Névil Lotufo (Cineclube 
Coxiponés - UFMT).

As oficinas acontecerão na primeira 
semana (21 a 25 de outubro), fruto de 
parceria com o Curso de Cinema e 
Audiovisual da Universidade Federal de 
Mato Grosso, que está conosco desde a 
primeira edição do festival.

As rodas de conversa e painéis abordam 
temas diversos, como a Gordofobia no 

Audiovisual e o Protagonismo Feminino 
nas Artes e na Política.

A homenagem não poderia ser mais 
especial, pois será a primeira vez que 
faremos uma mostra com 4 longas da 
homenageada – a produtora Débora 
Ivanov –, são eles: “Querô”, “O Lobo atrás 
da Porta”, “Chega de Saudade” e “Que 
Horas Ela Volta?” –  todos produzidos por 
Débora, uma das diretoras da Ancine 
(Agência Nacional de Cinema).

Uma palavra que pode definir a realização 
do Tudo Sobre Mulheres    em 2019 é 
“Resistência” – ir em frente mesmo 
quando muitos festivais e mostras de 
cinema estão sendo cancelados ou 
adiados no Brasil, fazer  o que é possível 
e viável junto aos parceiros (e são muitos 
os que acreditam, investem e acreditam 
na arte e cultura brasileira). Resistir 
enquanto houver público, resistir 
enquanto houver brilho nos olhos e 
resistir por amor ao cinema! Vida longa  
ao audiovisual e cultura brasileira!

Danielle Bertolini
Diretora e Curadora TSM

A Universidade Federal de Mato Grosso, 
através do Cineclube Coxiponés 
(Coordenação de Cultura/PROCEV),           
é parceira do Festival Tudo Sobre 
Mulheres desde sua primeira edição.      
Em 2019, a UFMT sedia algumas ações 
relacionadas ao TSM. Desde o início do 
ano, na Sessão Tudo Sobre Mulheres,  
uma vez ao mês, são exibidos, no 
Auditório do Centro Cultural da UFMT, 
filmes que participaram de edições 
anteriores do Festival. Na maioria das 
vezes, essas sessões são mediadas        
ou contam com participação de 
representantes de coletivos da sociedade 
civil organizada engajados com o campo 
do feminismo. Como ação preparatória 
para o Festival, a Sessão Tudo Sobre 
Mulheres se consolidou como espaço    
de encontro importante para aprofundar 
questões levantadas pelos filmes e pelo 
TSM. Além da sessão mensal, o Cineclube 
tem sediado reuniões da equipe de 
trabalho do TSM, composta por 
estudantes da UFMT, incluindo bolsistas   
e ex-bolsistas de extensão do Cineclube. 

Também acontece, no Coxiponés,               
a programação de oficinas  e minicursos 
do TSM, bem como a Retrospectiva         
da Homenageada Debora Ivanov, com 
exibições vespertinas na semana do Tudo 
Sobre Mulheres, na Sala Névio Lotufo do 
Cineclube Coxiponés. Esta interlocução 
entre o Cineclube Coxiponés da UFMT      
e o Festival Tudo Sobre Mulheres tem sido 
vital para estimular, entre as pessoas que 
são afetadas por essa programação             
(e, felizmente, a continuidade das ações 
tem ampliado este público), o pensamento 
sobre possibilidades de existir e desejar 
que se contrapõe à onda conservadora, 
violenta e calcada no patriarcado que 
insiste em bloquear o horizonte de 
perspectivas das pessoas a quem 
oblitera-se a capacidade de vislumbrar 
outras maneiras de viver. É por esta 
habilidade, para imaginar outros possíveis, 
que precisamos, mais do que nunca, 
desses filmes que circulam e nos 
encontram através de iniciativas como     
o Tudo Sobre Mulheres. Vida longa ao 
Festival!

Imaginar Outros Possíveis 
Através do Cinema
Diego Baraldi de Lima
Supervisor do Cineclube Coxiponés da UFMT

Desafios de 2019
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Ruth Albernaz, 
a Artista e Pintora de 
Maria Taquara Onírica

Daniella Paula de Oliveira
Diretora da Sala da Mulher - ALMT

Mulher em Tudo, 
Mulher é Tudo

Mulher na criação, na produção,                
na organização. Mulher escrevendo, 
desenhando, planejando, atuando, 
negociando. Mulher à frente e atrás       
das câmeras. Mulher fechando parcerias, 
abrindo portas, caminhos, sonhos.  
Mulher iluminando!

Lugar de mulher é onde ela quiser.             
E que bom muitas delas querem estar no 
cinema! Porque nós queremos mesmo é 
estar aqui, na frente da telona, refletindo, 
aprendendo, nos emocionando, rindo, 
chorando... sentindo!

A sétima arte – mais que a soma das 
outras seis (música, corpo em 
movimento, cor, volume, espaço, palavra), 
mas a potencialização delas – poderia ser 
conceituada em uma palavra: poesia.

Mulher também é poesia, pela delicadeza 
dos sentidos e pela força dos 
significados. Mulher é força, é luta,             
é nascer e morrer. Mulher, portanto,           
é cinema.

Mulher é cinema. Mulher e cinema.       
Que honra receber em Cuiabá um 
Festival de Cinema organizado por 
mulheres, com mulheres (no roteiro,        
na direção, na produção, na atuação...)      
e para mulheres – e quem mais quiser vir 
e enxergar o mundo através dos olhos     
e da alma femininos!

Sejam bem-vindos, peguem a pipoca,      
a poltrona, o lencinho. Venham ver poesia, 
cinema, “Tudo sobre Mulheres”.

Ruth Albernaz Silveira nasceu sob o 
signo de câncer em Chapada dos 
Guimarães – MT (1972). Começou suas 
experimentações em arte aos 12 anos 
quando aprendeu o ofício do papel 
artesanal, elaborava composições com 
elementos da biodiversidade do Cerrado 
sobre os papéis que confecciona. Em sua 
trajetória se transformou em uma artista 
visual interdisciplinar, utiliza-se de 
diversos suportes e linguagens para suas 

composições como papéis, instalações, 
desobjetos, pinturas em telas, xilogravuras 
e poemas e escritos. Doutora em 
Biodiversidade, pesquisadora em 
Arte/cultura/conservação da 
biodiversidade; mestre em Ciências 
Ambientais; especialista em Gestão 
colaborativa de sistemas 
sócio-ecológicos da Amazônia brasileira e 
bióloga. Participou de diversas 
exposições coletivas e individuais.
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Maria Taquara mulher forte, que aguentou 
muito bravamente o conservadorismo e 
o machismo deste povo cuiabano, 
chamada de doida, prostituta e ousada, 
ela bebia com os homens no bar e não 
levava desaforo para casa, sim Maria 
taquara não era uma mendiga como 
muitos diziam, sabe porque ela dormia 
muitas vezes na rua? Porque ela estava 
tão bêbada que mal aguentava se 
levantar, em um dia desses de muita 
cachaça estava ela caída ao chão com as 
pernas abertas, toda estrebuchada ao 
chão e alguém lhe colocou uma calça, 
desde então ela gostou tanto da calça 
que não a tirou mais, por isso Maria 
Taquara foi a primeira mulher a usar calça 
em Cuiabá, Maria Taquara morava em um 
casebre de pau a pique, localizado no 

Goiabeiras Shopping atualmente, ao lado 
do Quartel onde durante várias noites os 
soldados pulavam o muro para que Maria 
Taquara pudesse satisfazer os seus 
desejos sexuais. Maria Taquara era 
apaixonada pela vida e a vivia bem, ela ia 
na beira do rio lavar as roupas sujas e 
também se lavava, mas não era para tirar 
a sujeira do corpo, era para lavar a alma, 
ah! se as pessoas soubessem como era 
se lavar nessas águas, poderiam ser mais 
puras de alma e coração, eu acho que ela 
gostaria de ser lembrada através das 
coisas boas que ela fazia, não era 
mendiga, nem prostituta, era livre, feliz, 
vivia a vida como se não houvesse 
amanhã, vivia sem se preocupar com a 
opinião alheia, e ela será lembrada para 
sempre em nossos corações!

por Shirley Black
Cantora Black Music, Atriz (Teatro musical e propaganda), 
Coralista, Designer gráfica (amadora), Designer de 
sobrancelha, maquiadora, Cabeleireira especialista em 
cabelos afros, Bailarina e Modelo Fotográfica.

Debora Ivanov

por Sara Silveira

Quem foi 
Maria 
Taquara? Débora é uma pessoa muito especial      

para mim e para nós da Dezenove Som        
e Imagens.

Desde o início de sua bela carreira, quando 
do início da Dezenove Som e Imagens nos 
anos 90 e especialmente o diretor Carlos 
Reichenbach, mantinhamos uma relação  
de grande amizade. Carlão sempre admirou 
muito Debora e ela foi a pessoa que criou    
a nossa primeira identidade visual da 
Dezenove, através de um book, onde 
apontava a trajetória de nossos filmes    
com belo design e ilustrações.

Diante de sua eficiência, tornou-se 
importante produtora no meio 
cinematográfico e juntou-se à Gullane 
Filmes, e lá desenvolveu um trabalho 
competente na trajetória desta bem 
sucedida empresa.

Dando continuidade e reconhecimento        
a sua eficiência, foi para a Ancine como 
diretora, desenvolvendo um trabalho muito, 
muito importante para o setor audiovisual, 
sempre antevendo e objetivando melhorias 
no setor, melhorias para os produtores, com 
o seu forte entendimento do que este 
trabalho significa na realização das 
películas brasileiras.

Debora Ivanov é um exemplo, não só de 
profissional, mas como mulher consciente, 
persistente, solidária e lutando em todas 
as nossas questões da mulher no 
mercado audiovisual e também na cadeia 
produtiva como um todo.

Trabalho consistente, objetivo e de 
extrema competência.

Viva a Debora Ivanov!

Nós te amamos muito.
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Debora Ivanov

Debora Ivanov é uma expoente do 
audiovisual brasileiro. 

Em sua trajetória produziu mais de 50 
projetos para cinema e televisão, muitos 
com excelentes resultados comerciais e 
destacados nos mais importantes festivais e 
eventos nacionais e internacionais.

Nós temos imenso orgulho de tê-la como 
parceira na realização do “Que horas ela 
volta”, uma crítica às desigualdades da 
sociedade brasileira; “Chega de saudade”, 
um retrato sensível da complexidade de 

envelhecer, “O lobo atrás da porta”, uma 
trama de suspense que aborda o lado 
obscuro dos sentimentos humanos; e o 
emocionante “Querô”, uma história de 
solidão e abandono, tão comum em nosso 
País. “Querô”, além de um grande filme, foi o 
início de um projeto sócio cultural liderado 
pela Debora e pelo saudoso Carlos Cortez, 
que mudou a vida de centenas de jovens de 
baixíssima renda: o “Instituto Querô”, uma 
organização sem fins lucrativos que se 
dedica à capacitação e inserção no 
mercado audiovisual de jovens em situação 

por Caio e Fabiano Gullane

de risco social na baixada Santista. 

Sensível para os temas relevantes da 
contemporaneidade e dotada de enorme 
respeito às políticas públicas do setor 
audiovisual, sempre defendeu rigor na 
análise dos projetos do ponto de vista 
executivo, regulatório e legal; sempre 
buscou equilíbrio entre obras de 
qualidade/prestígio com obras de 
objetivos mais comerciais, uma pessoa 
com conhecimento e ampla formação 
como artista plástica, advogada e 
produtora com grande experiência no 
universo da economia criativa.

Nos anos que passou dedicada a 
consolidar uma produtora brasileira 
audiovisual no mercado nacional e 
internacional, sempre esteve à frente  
das iniciativas de aprimoramento das 
políticas públicas do setor, primeiro 
como diretora do SIAESP (Sindicato da 
Indústria do Audiovisual do Estado de 
São Paulo – filiado à FIESP), também 
como membro do Conselho Consultivo 
da SP Cine e em diversas associações 
de cineastas e produtores. Finalmente 
em 2015, pausou sua carreira de 

sucesso na iniciativa privada quando foi 
convidada para ser uma das diretoras da 
ANCINE, assumindo integralmente seu 
compromisso com o avanço das 
políticas públicas para o setor 
audiovisual no Brasil. 

Sempre imbuída de um olhar 
extremamente humanizado, incluiu entre 
os objetivos de    seu planejamento 
estratégico   na ANCINE a promoção da 
diversidade de gênero e raça nas obras 
audiovisuais brasileiras; coordenou e 
divulgou um vasto levantamento de 
dados sobre a não diversidade de 
gênero e raça na produção audiovisual 
nacional, ajudou a criar o primeiro 
Seminário Internacional das “Mulheres 
no Audiovisual” e implantou a Comissão 
de Gênero, Raça e Diversidade. Estes 
são reflexos de sua personalidade 
guerreira e justa. 

Nós todos temos muito a aprender com 
ela. Longa vida a você, querida amiga 
Debora! Continue sempre trazendo sua 
força, seu talento e equilíbrio para 
melhorarmos sempre o audiovisual 
brasileiro!
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Mostra Homenagem
Debora Ivanov

Que Horas Ela Volta?

Querô
Sinopse:  Querô se cria sozinho, cometendo vários crimes menores, até ser detido pela 
FEBEM. Na instituição, faz inimizades entre os guardas e entre os delinquentes. Ao sair 
de lá, conhece Lica e se apaixona, mas não consegue abandonar a vida de crimes.

Ficha Técnica: Roteirista: Carlos Cortez/Autor da obra original: Plínio 
Marcos/Colaboração com o roteiro: Braulio Mantovani e Luiz Bolognesi/Trilha sonora: 
André Abujamra/Produtor: Caio Gullane, Fabiano Gullane,Debora Ivanov, Paulo 
Ribeiro/Montador: Paulo Sacramento/Diretor de Arte: Frederico Pinto.

Sinopse:  A pernambucana Val se mudou para 
São Paulo com o intuito de proporcionar 
melhores condições de vida para a filha, Jéssica. 
Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que 
quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes 
de Val recebem a menina de braços abertos, 
porém o seu comportamento complica as 
relações na casa.

Ficha Técnica: Roteiro: Anna Muylaert/ Direção: 
Anna Muylaert/ Produção: Debora Ivanov, Fabiano 
Gullane, Gabriel Lacerda / Fotografia: Bárbara 
Álvarez/Trilha Sonora: Fábio Trummer/Estúdio: 
África Filmes, Globo Filmes, Gullane 

SP / Fic /  88 min / 2007

SP / Fic  / 114 min / 2015

Filmes/Montador: Karen 
Harley/Distribuidora: Pandora Filmes/ 
Elenco:Alex Huszar, Anapaula Csernik, 
Antonio Abujamra, Audrey Lima Lopes, 
Bete Dorgam, Camila Márdila, Helena 
Albergaria, Hugo Villavicenzio, Karine 
Teles, Lourenço Mutarelli, Luci Pereira, 
Luis Miranda, Michel Joelsas, Nilcéia 
Vicente, Regina Casé, Roberto 
Camargo, Thaise Reis, Theo Werneck.
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O Lobo Atrás da PortaChega de Saudade
Sinopse:  Os dramas e as alegrias de 
cinco personagens frequentadores de 
um baile de dança em São Paulo. Tudo 
começa quando o salão abre as portas 
e termina quando o último cliente 
desce a escada, pouco antes da 
meia-noite. Ao som de muita música e 
dança, o filme aborda amor, solidão, 
desejo e traição.

Ficha Técnica: Direção: Laís Bodanzky 
/ Roteiro: Luiz Bolognesi / Produção: 
Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora 
Ivanov, Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi 
/ Co-produção: Daniel Filho, Miravista, 
Globo Filmes, Lereby/ Direção de 
fotografia e câmera: Walter Carvalho, 
ABC / Direção de arte: Marcos Pedroso 
/ Montagem: Paulo Sacramento / 

Sinopse:  Em uma delegacia, um homem, sua mulher e a amante dele são 
interrogados. Arrancados pacientemente pelo detetive, um após o outro, seus 
depoimentos vão tecendo uma trama de amor passional, obsessão e mentiras que 
levará a um final inesperado.

Ficha Técnica: Roteirista: Fernando Coimbra/Produtor:Caio Gullane/Produtor: 
Fabiano Gullane/Produtor: Debora Ivanov/Produtor: Pablo orrecillas/Produtor:Rodrigo 
Castellar/Produtor Executivo:Rodrigo Castellar/Diretor de fotografia:Lula 
Carvalho/Montadora:Karen Akerman/Diretor de Arte:Tiago Marques/ Elenco: Leandra 
Leal/Milhem Cortaz /Fabiula Nascimento//Isabelle Ribas/Juliano Cazarré/Thalita 
Carauta/ Paulo Tiefenthaler/ Tamara Taxman/ Emiliano Queiroz.

SP / Fic / 97 min / 2014

SP / Fic / 95 min / 2008

Direção musical: Bid / Direção de produção: 
André Montenegro/ Produção executiva: Caio 
Gullane, Fabiano Gullane / Co-produção 
executiva: Renata Galvão/ Preparação de 
elenco: Sergio Penna / Coreografia: J.C. Violla  
/Produção de elenco: Vivian Golombek / 
Figurino: André Simonetti / Maquiagem: Doel 
Sauerbronn  /Som direto: Geraldo Ribeiro, 
João Godoy / Elenco: Betty Faria, Cássia Kiss, 
Clarisse Abujamra, Conceição Senna, Jorge 
Loredo, Leonardo Villar, Luiz Serra, Marcos 
Cesana, Maria Flor, Marly Marley, Miriam 
Mehler, Paulo Vilhena, Selma Egrei, Stepan 
Nercessian, Tônia Carrero / Participação 
especial: Elza Soares e Marku Ribas.
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Keiko Okamura
Como produtora Audiovisual atua no mercado há 25 anos, formada em 
Comunicação Social – Rádio e TV pela Universidade Federal de Mato 
Grosso, atuou como diretora de produção e de programação do 
Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá em 15 Edições, e em diversas 
produções cinematográficas de São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Rio 
de Janeiro produzidos em Mato Grosso como Produtora Local, como 
produtora trabalhou em diversos filmes mato-grossenses e como 
produtora comercial em diversas produtoras em Cuiabá. Como 
formação em Produção Cultural atua também como gestora cultural, 
na elaboração de projetos, produção e captação de recursos nos 
segmentos de literatura, artes cênicas, artes visuais, artesanato, 
música e dança e na produção de eventos culturais. 

Fernanda Solon
Fernanda Solon é comunicadora formada pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, habilitada em 
Rádio e TV e pós-graduada em Gestão Cultural, com 

ênfase em  cultura, desenvolvimento e mercado. É 
produtora audiovisual e cultural há quase 10 anos no 

mercado independente. Curadora das três edições da 
Mostra Sesc de Cinema, da edição 2018 do Festival 

Tudo Sobre Mulheres e da Mostra de Cinema Negro. Foi 
analista de audiovisual no Sesc Arsenal é atualmente é 

Assessora de Cultura e Lazer do Sesc Mato Grosso.

João Carlos Bertoli
Cineasta formado em Cinema pela FAAP– SP –1995; Sócio-proprietário da 

produtora de audiovisual Lamiré Cinema e Vídeo Ltda,  com ampla 
experiência atuando como Roteirista, Diretor e Diretor de fotografia. 

Direção de Fotografia do curta metragem “Le Mur” – de Severino Neto 
(2014);   Direção de fotografia do Longa “Nenhures” – de Amauri Tangará  
(2014);  Direção de Fotografia dos documentários “De volta pra casa”  e 

“Filhos da Lua na Terra do Sol”, de Danielle Bertolini (2015 e 2016); 
Roteirista e Diretor do curta metragem “Sua vida é você quem faz” (2015); 

Diretor de Fotografia do Telefilme Documentário “As cores que habitamos” 
– Direção de Maria Thereza Azevedo - em fase de finalização.

Luiz Borges
Luiz Carlos de Oliveira Borges é mato-grossense, Graduado em Administração 

de Empresas na Machado Sobrinho, em Juiz de Fora, MG, mestre em cinema 
pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e doutor no 

Programa de Pós Graduação em Sociedade, Desenvolvimento, Cooperação 
Internacional do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinar da Universidade 

de Brasília. Idealizador, produtor e curador do Festival de Cinema e Vídeo de 
Cuiabá que se encontra em sua 20ª edição. De 1992-98, quando supervisor do 

Cineclube Coxiponés da Universidade Federal de Mato Grosso, promoveu a 
aquisição do acervo foto-cinematográfico do cinegrafista armênio Lázaro 

Papazian. Servidor técnico-administrativo da UFMT, professor universitário da 
Universidade de Cuiabá e Faculdade Afirmativo, realizou seus trabalhos iniciais 

em vídeo em SP: Linhas Cruzadas (1988) e Arca de Nois (1989).

Marithê Azevedo
Cineasta, roteirista, propositora de 
poéticas urbanas. Doutora em Artes 
Cênicas pela USP. Prêmio Melhor 
documentário brasileiro no Femina, 
Festival Internacional do Cinema 
Feminino, por Memórias Clandestinas. 
Prêmio Intercom melhor pesquisa de 
mestrado em Cinema por Imagens da 
Cidade: vídeo e história em construção. 
Roteirizou e dirigiu mais de 30 vídeos 
para a educação, dirigiu uma série em 7 
episódios para a GNT, roteirizou e dirigiu 
4 curtas de ©cção, 2 documentários 
longos e 5 documentários curtos. 
Docente do Programa de Pós-gradu-
ação em Estudos de Cultura Contem-
porânea, ECCO/UFMT. Atuou como 
jurada do VIII TALLER DE GUION, del XI 
BOLIVIA LAB. Atualmente conclui o 
documentário “As cores que habita-
mos” e tem finalizado o roteiro para 
longa-metragem de ficção Religare, 
selecionado pelo Minc para desenvolvi-
mento de roteiro e selecionado e 
premiado pelo Bolivia Lab e pelo Lab 
Visões Periféricas.

JÚRI
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Curso de Oratória e 
Expressão Pessoal

OFICINAS

Datas: 01 e 02/10
Horário: 19h às 22h
Local: Cineclube Coxiponés - 
Sala Névio Lotufo
Vagas (apenas mulheres): 15 
(50% são preferencialmente para 
mulheres negras)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
� O que é oratória e de que maneira 

essa arte pode mudar sua vida.
� O autoconhecimento para                    

a compreensão dos medos                 
e ansiedade.

� Expressões corporal e facial.
� Voz
� Planejamento de apresentação.
� Conhecimento e autoridade sobre 

temas a serem abordados.
� Aparência.
� Técnicas de apresentação.
� Leitura técnica.
� Vocabulário.

Público alvo: pessoas que necessitam 
aperfeiçoar seu processo de 
comunicação.

Ministrante: Profª Juçara Naccioli
Duração: 8h - 2 encontros

Juçara Naccioli é graduada 
em Letras - Literatura pela 
Universidade Federal de Mato 
Grosso e especialista em 
Língua Portuguesa: teoria e 
prática, pela mesma instituição. 
Atua como professora de 
Linguagem há 23 anos. É atriz, 
poeta integrante do Coletivo 
Maria Taquara - Mulherio das 
Letras | MT e colaboradora do 
Coletivo Parágrafo Cerrado.  
Pesquisadora independente 
desenvolve  estudos 
interartísticos acerca de 
questões que envolvam arte     
e afrodescendência.
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Crítica Cinematográfica: 
Primeiras Ferramentas 
para Leitura de Cena

Datas: 22/10, 23/10, 24/10 e 25/10
(Terça, Quarta, Quinta e Sexta)
Horário: 19h até 21h30
Local: Cineclube Coxiponés - 
Sala Névio Lotufo
Vagas: 20

Pretende-se provocar diálogo entre o público e a 
linguagem audiovisual, a fim de familiarizá-lo com as 
possibilidades críticas de olhar as obras. No intuito de 
instigar a emancipação dos sujeitos envolvidos.

Tópicos abordados:
1. Apresentar as características da linguagem audiovisual:
2. Desmistificar seus meandros para a comunidade leiga;
3. Auxiliar a instrumentalização do público             

para a leitura de textos audiovisuais;
4. Escrever leituras de cenas a partir de elementos 

encontrados na obra;
5. Impulsionar os envolvidos ao desenvolvidos da 

interatividade criativa, ou seja, mostrar a eles que 
também podem criar seus próprios conteúdos e suas 
próprias leituras de cenas.

Ministrante: Aline Wendpap N. de Siqueira 
Duração: 10h - 4 encontros
 

Aline Wendpap Nunes de Siqueira
Primeira Doutora em Estudos de Cultura Contemporênea da UFMT e crítica 
de cinema, formação acadêmica de MT. Mestre em Educação e Bacharel em 
Comunicação Social - Habilitação em Radialismo pela mesma universidade. 
Foi paragrafadora de coletivo Parágrafo Cerrado (primeiro blog especializado 
, leituras de cenas de MT). Diretora de Comunicação de Instituto IBRAMAS de 
2015 a 2017. Experiente nas áreas de: Docência do Ensino Superior, tendo 
atuado na UNEMAT, Afirmativo, Unirondon, IVE e UFMT; e de Assessoria de 
Comunicação trabalhando em prefeituras e secretarias. Atriz desde 1998, 
formada pelo Pessoal do Ânima (ETFMT) DRT no 00436-MT. 
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Cinema de Guerrilha: 
Produção audiovisual 
para baixo e baixíssimo 
orçamento
Datas: 21/10 e 22/10 (Segunda e Terça)
Horário: 08h até 12h
Local: Cineclube Coxiponés - 
Sala Névio Lotufo
Vagas: 30

A oficina de cinema de guerrilha tem como 
objetivo explorar aspectos históricos, técnicos, 
narrativos e estéticos do cinema independente 
de baixo e baixíssimo orçamento com o intuito 
de fomentar a produção independente local. 
Paralelamente, a oficina acompanhará o 
desenvolvimento de um roteiro de filme de 
curta duração (de 1 a 10 minutos) a ser 
apresentado ao final da oficina.

Tópicos abordados: 
1. Breve história do cinema independente;
2. A melhor versão da história com o menor 

orçamento possível;
3. Equipamentos e resultados com baixíssimo 

orçamento;
4. Edição, finalização e distribuição com 

software livre.

Ministrante: Gabriel Costa Correia
Duração: 8h – 2 encontros.

Gabriel Costa Correia
Professor Assistente na 
Faculdade de Comunicação e 
Artes (FCA) da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) . 
Doutorando no Programa de 
Pós-Graduação em Multimeios da 
Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) e mestre em 
Imagem e Som pela Universidade 
Federal de São Carlos, além de 
graduado em Imagem e Som com 
ênfase em Roteiro e Direção pela 
mesma instituição. Pesquisa e 
atua nas seguintes áreas: cinema 
e audiovisual, gêneros 
cinematográficos, narrativas para 
multiplataformas, serialização e 
fragmentação narrativa, 
transmídia, jogos de realidade 
alternada e televisão.

Mulheres 
no Cinema 
Brasileiro

Datas: 23/10, 24/10 e 25/10 
(Quarta a Sexta)
Horário: 08h até 12h
Local: Cineclube Coxiponés - 
Sala Névio Lotufo
Vagas: 30 

Breve percurso pela história do 
cinema brasileiro a partir de filmes 
dirigidos por mulheres. Importantes 
ciclos do cinema nacional serão 
revisitados a partir de realizações de 
Carmen Santos, Helena Solberg e 
Tata Amaral. 

O curso pretende lançar novos 
olhares sobre a história 
cinematográfica, propondo um 
panorama introdutório do cinema 
realizado por mulheres no Brasil. 

Ministrante: Letícia X. L. Capanema
Carga horária: 12h - 3 encontros

Letícia X. L. Capanema
Professora do bacharelado em Cinema e 
Audiovisual/Radialismo da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). Doutora 
(2016) e mestre (2009) em Comunicação e 
Semiótica pela PUC/SP, tendo realizado suas 
pesquisas no campo do cinema, da televisão 
e do vídeo. Formada em Comunicação Social 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(2004), com habilitação em Radialismo e em 
Publicidade e Propaganda. Possui formação 
complementar em Cinema pela Escola de 
Belas Artes da UFMG. Em 2014, realizou 
estágio doutoral no laboratório de 
“Communication, Information, Médias” da 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. É 
pesquisadora nos campos da história, estética 
e narrativa do cinema e do audiovisual. Possui 
experiência docente e profissional nas áreas 
de roteiro, som, design gráfico, videografismo, 
produção e pós-produção para televisão, 
cinema e vídeo, com passagem por escritórios 
de design e produtoras audiovisuais de São 
Paulo e de Belo Horizonte
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RODAS DE
CONVERSA

Protagonismo 
Feminino 
nas Artes
O protagonismo feminino nas mais variadas manifestações 
artísticas é resultado da arte como um espaço de 
tensionamento, resistência social e política. É nesse movimento, 
entre arte e história de resistência, que o Festival Tudo Sobre 
Mulheres convida mulheres de variados segmentos das artes 
para uma roda de conversa sobre a (re)existência e 
posicionamento diante da vida de maneira crítica e propositiva.

Participantes da Roda: 
Integrantes da Banda Coronela, Carulina Roelis, Pacha Ana, 
Tatiana Horevitch, Juliana Capilé.
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Banda Coronela
A Coronela é uma banda de Rock, 

que traz consigo a proposta de 
interpretar os clássicos do rock 

nacional e internacional, por meio 
de covers com a guitarra expressiva 

e marcada, bateria e baixo 
encorpados e o vocal feminino, 

sendo esse nosso diferencial. 
Fundada no final de 2016, pela 

vontade de três amigos, a veterinária 
Mayara Vincenzi (vocalista), 28, a 

advogada Rafaela Scheeren 
(baixista), 27, e o empresário Jhony 

Henrique (guitarrista), 24, de tocar 
de forma profissional na noite de 

Cuiabá, projeto esse que fora logo

Pacha Ana
Pacha Ana é uma MC, cantora, compositora e 
poetisa mato-grossense, nascida em Rondonópolis.  
Seu nome artístico (Pacha) é derivado do Quechua, 
a língua antiga dos povos Incas e Pré Incas que 

Quando elas Cantam

Sinopse:  “Quando Elas Cantam” é um 
documentário sobre o projeto Voz Própria, 
desenvolvido por Carmina Juarez, que é 
voltado ao tratamento terapêutico de 
mulheres encarceradas a partir da 
articulação entre música e psicanálise. O 
filme acompanha de dentro da prisão os 
ensaios dessas mulheres para um show na 
Capela da Penitenciária Feminina de São 
Paulo, capital. Estreou na 22ª Mostra de 
Cinema de Tiradentes e foi exibido no 31 
Cinélatino Rencontres de Toulouse, Hot 
Docs Film Fest, IFEMA - International Female 

2019 / 28’ / DOC / SP

FILME EXIBIDO INTEGRANTES DA RODA

Film Festival Malmö e Festival de Cinema 
Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, 
vencedor do Prêmio do Público.

Ficha Técnica: Direção: Maria Fanchin/ 
Roteiro: Julia Rufino e Maria Fanchin/ 
Produção Executiva: Beatriz Carvalho e 
Karina Lima/ Produtora: Klaxon Cultura 
Audiovisual/ Fotografia: André Tashiro             
e Cris Lyra/ Montagem: Manoela Ziggiatti.

colocado em prática com a adição da advogada 
Thalita Barbosa (baterista), 29, à banda.

significa “mundo” ou “universo”. 
Em suas letras, ela aborda o 
empoderamento da mulher, do 
povo preto, a espiritualidade no 
candomblé e suas vivências 
diárias. Em 2018 lançou seu 
primeiro álbum, Omo Oyá, que é 
o primeiro disco de Rap feminino 
de Mato Grosso. 
Pacha é bicampeã do Slam 
Matogrossense, semifinalista do 
Slam BR-2017 e finalista do 
Slam-BR 2018. Atualmente está 
em circulação no projeto Arte da 
Palavra pelo Sesc, passando por 
7 Estados brasileiros com o 
espetáculo "Faces: a poesia 
negra em mim, em nós".
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Juliana Capilé
Graduada em Direção Teatral pela UFOP - Universidade 
Federal de Ouro Preto. Experiências em direção teatral, 

dramaturgia e atuação para teatro e cinema. Cursou 
cinema no Instituto Dragão do Mar – Casa Amarela, em 
Fortaleza / CE. Integrante fundadora da Cia Pessoal de 

Teatro, como atriz, diretora e dramaturga. Participa do 
Coletivo à Deriva - Intervenções Urbanas. Uma das 

organizadoras do Movimento de Teatro - MT. 
Realizadora do Núcleo de Pesquisas Teatrais – 

Encontro Possíveis. Integrante do grupo de pesquisa 
Artes Híbridas/ ECCO - UFMT. Mestra em Estudos de 

Cultura Contemporânea / ECCO - UFMT.

Tatiana Horevicht
Mestra em Estudos de Cultura 
Contemporânea pela UFMT (Universidade 
Federal de Mato Grosso) . Integrante 
fundadora da Cia Pessoal de Teatro. 
Realizadora do Núcleo de Pesquisas Teatrais 
– Encontros Possíveis. Integra o grupo de 
pesquisa Artes Híbridas - Contaminações e 
Transversalidades. Atriz e pesquisadora de 
espaço cênico. Participa do Coletivo à 
Deriva de Mato Grosso.

Gordofobia
A Roda de Conversa: Gordofobia com o Corpo Gordo 
Feminino no Audiovisual propõe um bate papo sobre 
gordofobia, suas manifestações em sociedade e 
como essa estigmatização aparece com o corpo 
gordo feminino no audiovisual.

Participantes da Roda: 
Maria Luisa Jimenez Jimenez, Ivana Guimarães, 
Camila Marques Delgado.

Carulina Roelis
Graduada em Radialismo pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, 
a cineasta Ana Carulina Roelis atua no 

setor audiovisual desde sua 
graduação.  Tem experiências como 
realizadora  em vídeos publicitários, 

atuando principalmente como 
roteirista, assistente da produção 

executiva, produção de set e direção. 
Diretora do curta-metragem “A gente 

Nasce só de Mãe” vencedor de 
diversos prêmios em festivais.
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Maria Luisa Jimenez Jimenez, 
filósofa, feminista, escritora artista, ativista gorda, 

professora pesquisadora doutoranda em Estudos 
de Cultura Contemporânea pela UFMT. 

Colaboradora do TODASFFRIDAS, fundadora do 
Grupo de Estudos Transdisciplinares do Corpo 

Gordo no Brasil, idealizadora do Projeto LUTE 
COMO UMA GORDA! e do Coletivo GORDAS 
XÔMANAS em Cuiabá. Fundadora das Redes 

Sociais Estudos do Corpo Gordo feminino.

Camila Marques Delgado, 
professora de Filosofia na rede estadual de 

educação de Mato Grosso, formada pelo curso 
de Filosofia Licenciatura da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT), estudante do curso de 
graduação Letras Português e Francês na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
Mulher negra, gorda, bissexual, feminista, 

cuiabana e integrante do coletivo de mulheres 
gordas feministas Gordas Xômanas.

Ivana Guimarães
Publicitária, com experiências profissionais em agências 
de publicidade (Mato Grosso/Paraná). Foi professora por 
seis anos em diversas faculdade de comunicação social 
em Cuiabá/MT. Atualmente é empreendedora à frente da 
Cult! Produção de conteúdos inteligentes (escritório 
especializado em consultorias para criação e produção 
de conteúdos digitais, com foco no apoio a profissionais 
liberais, micro e pequenos negócios).

Dobra

Sinopse:  Três mulheres relatam suas 
experiências, percalços e resistências 
cotidianas como gordas.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Isabella 
Lucena e Gabriel Carioly/ Produção 
executiva: Isabella Lucena e Gabriel Carioly/ 
Fotografia:Isabella Lucena e Gabriel Carioly/ 
Montagem: Isabella Lucena e Gabriel 
Carioly/ Trilha sonora: Isabella Lucena e 
Gabriel Carioly.

2019 / 28’05’’ / DOC / AL

FILME EXIBIDO CONVIDADAS DA RODA
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Dia 31/10, às 9h, 
no Cineclube 

Coxiponés
Roda de Conversa 
com Mulheres que 

atuam na produção 
audiovisual em 

Mato Grosso, 
e a produtora 

Debora Ivanov 
(homenageada pelo 
TSM 2019) sobre as 

perspectivas do 
mercado e avaliação 

do cenário atual.

Mato-grossense com Debora Ivanov
Protagonismo Feminino do Audiovisual

Participantes 
da Roda: 
Daniele Bertolini, 
Aline Wendpap, 
Caroline Araujo, 
Bárbara Varela, 
Ana Maria 
Rodrigues, 
Caru Roelis, 
Marithe Azevedo, 
Fernanda Solon, 
Keiko Okamura, 
Ângela Coradini, 
Patrícia Ribeiro, 
Tatiana Horevicht, 
Juliana Capilé, 
Juliana Segóvia, 
Luíza Raquel, 
Karine Queiroz, 
Anna Carolina 
Melo, entre outras. 
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A baixa representatividade feminina na ocupação de cargos 
políticos é resultado de uma exclusão histórica que reverbera 
nos dias atuais.  O painel “Protagonismo Feminino na Política” 
traz  mulheres que ocupam espaços na política e que 
vivenciam em seu cotidiano os enfrentamentos relacionadas a 
questão de gênero, visto que, ocupar os espaços sociais 
independente da presença masculina, em alguma 
circunstância é lida como um privilégio.

Painel - 
Protagonismo 
Feminino na 
Política

Dríade Aguiar é uma das gestoras de 
comunicação do Fora do Eixo e uma das 
fundadores do Mídia NINJA. Desde 2014 
integra o ELLA - Encontro 
Latino-Americano de Mulheres pautando o 
afro feminismo, os direitos LGBTQ+ e a 
anti-gordofobia. Coordenou a 
Comunicação do Grito Rock Mundo, 
evento de artes integradas que acontece 
em 400 cidades e 40 países. Entre 2015 e 
2016, fez parte da Gestão Juca Ferreira no  
Ministério da Cultura como Coordenadora 
de Comunicação Digital e Coordenadora 

de Articulação e Cooperação. Durante seu 
tempo lá trabalhou pelas pautas da cultura 
digital, mídia livre, mulheres, LGBTQ+ e 
cultura popular. É colunista da Mídia NINJA, 
sendo também editora de Mulheres e 
Negritude. Durante as eleições de 2018, 
coordenou o projeto “Campanha De 
Mulher”, uma iniciativa suprapartidária que 
foca em dar suporte de comunicação à 
candidatas feministas. Atualmente, segue 
acompanhando as pautas das mulheres, 
LGBTQ+, negros e direitos humanos no 
Congresso Nacional.
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INTEGRANTES DO PAINEL MULHERES NA POLÍTICA

Janaína Riva
exerce seu segundo 

mandato de 
deputada estadual 
pelo Mato Grosso. 

Única mulher eleita 
para a 18ª 92014) e 

reeleita para 19ª 
legislatura (2018), 

Janaina Riva (MDB), 
de 30 anos, foi 

também a deputada 
estadual mais 

votada nas últimas 
eleições 

matogrossenses.

Benedita da Silva
é deputada federal e 
construiu sua vida 
pública envolvida nas 
lutas em favor das 
comunidades 
empobrecidas do Rio de 
Janeiro, sua cidade natal. 
Foi um luta árdua incluir 
os direitos das 
trabalhadoras 
domésticas, muitos dos 
atuais direitos da mulher 
e garantir o direito das 
mulheres presidiárias de 
permanecer com os seus 
filhos durante a 
amamentação.

Rosa Neide Sandes 
de Almeida 

é uma professora e política 
brasileira, deputada federal pelo 
PT do Mato Grosso. Em 2018 foi 

eleita pelo Partido dos 
Trabalhadores, deputada federal 

para representar o estado do 
Mato Grosso. Tem realizado 

palestras pelo estado todo, nas 
diversas temáticas, tais como: 

gestão de democrática, 
currículo, formação de 

professores. Desde 2010 é 
presidente do fórum estadual de 

Educação. Nos anos de 2015 e 
2016 atuou como consultora da 
UNESCO a disposição do MEC. 

Manuela D’ávila 
é jornalista e política brasileira do 
Rio Grande do Sul, foi deputada 
federal e líder pelo seu partido 
PCdoB na Câmara dos 
Deputados. Em 2018, lançou 
pré-candidatura à presidência da 
República e encabeçou, junto 
com Fernando Haddad. 
Recentemente, lançou seu 
primeiro livro “Revolução Laura”, 
trazendo para o público as 
histórias e reflexões sobre suas 
vivências e experiências desde a 
chegada de Laura, sua filha de 4 
anos. Hoje ela leva o debate a 
uma geração de mães e 
mulheres sobre o papel da 
maternidade. 
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20/10 | Domingo
13h30 - Local: Taste Label do Shopping Estação Cuiabá

PROGRAMAÇÃO
INTEGRADA
LITERATURA, MÚSICA

E PERFORMANCE
Lançamento do Festival com 
Roda de Samba “Estação Rosa”

Componentes da Roda: 
Andréa Rosa (cavaco e voz); 
Bia Scaff (pandeiro); Deize Aguena (voz); 
Fátima Campos (voz); Ju Grisólia (violão e voz); 
Mônica Campos (surdo e voz); 
Sandra Regina (voz);

EstaçãoRosa

Ro
da 

 de Samba
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Grupo CajÚdoce 

A CajÚdoce é um grupo feminino, 
com proposta autoral que busca 
fomentar a valorização da música 
regional suas nuances e diversidades. 
Capitaneado pela experimentada 
musicista Josi Crispim (violonista),  

que assina a direção musical, tendo ao 
seu lado uma guing de musicistas pra 
lá de especial: Mariana Nunes (cantora 
e música), Mônica Campos 
(percussionista) Renata Crizanto 
(cantora e compositora) Rykaelle 
(cantora, compositora e trombonista).

25/10 | Sexta-Feira
20h - Local: Trigória Rotisserie

Performance: desCerrado
Performer: Maria Fernanda Miranda
 

Maria Fernanda Miranda é artista da dança, 
performer e artivista pelo cerrado e suas 
culturas em pé. Mãe e andarina de sertão 
cerrado-caatinga, integra o movimento 
socioambientalista e artistico do norte de 
Goiás e Minas Gerais como O Caminho do 
Sertão, o Cine Baru e o Mosaico Sertão 
Veredas-Peruaçu. Atualmente é 
doutoranda em Artes da Cena pela 
Unicamp/SP trazendo uma arte de 
fronteira, imbricando dança, performance 
e cinema para falar com o cerrado e suas 
mulheres de linhas (fiandeiras, tecelãs, 
tingideiras e bordadeiras).  Tem se 
enveredado pelo sertão como lugar de 
escuta de um brasil profundo pelos rastros 
e ruídos de suas mulheres de linhas, numa 
relação com a terra e suas sabedorias. E é 
nos rastros e ruidos dessas mulheres que 
se propõe a performance-instalação 
desCerrado, na qual o entrelaçamento 
entre o fazer-viver artístico e o fazer-viver 
artesanal tecem uma paisagem 
performativa com a linguagem audiovisual 
para falar com esse cerrado feminino.

Performance de 
abertura do Festival

18h40 - Local: Cine Teatro Cuiabá
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Paulo Monarco e Lamba Trans 
Paulo Monarco é compositor, 
cantor e instrumentista que conduz 
sua música através de melodias, 
harmonias e ritmos do interior do 
Brasil. Nascido em Minas Gerais e 
criado no Mato Grosso, garimpa 
expressões folclóricas do centro 
do Brasil as cruzando com 
manifestações do mundo. Traduz 
em suas canções e violão um 
universo híbrido, num permanente 
laboratório musical experimental, 
sendo uma espécie de ponte 
conectora da tradição do Brasil 
profundo com a aldeia global 
contemporânea. 

CravoCanel 
O trio busca uma forma de unir vários 

estilos musicais distintos dentro da 
música popular brasileira, a procura de 

autenticidade e inovação, em contraponto 
preservando a particularidade dos estilos 

que marcaram as gerações passadas, 
recebendo muita influência de artistas 

como Rita Lee, Cazuza, Caetano Veloso 
e Tribalistas. O Cravocanel representa 

bem a diversidade musical dentro do MPB, 
tendo em seu repertório músicas autorais, 

como "Querida" e "Vitória" 
(composições de Izabele Ferreira).

29/10 | Terça-Feira 

Lamba trans, Luisa Lamar inseriu-se na música 
em 2007 através do projeto “Pra-Ti-Cu-Tu-Cá” 

realizado no Sesc Arsenal de Mato Grosso porém 
apenas com 18 anos realmente inicia sua 

trajetória musical. A partir de 2016 Luisa passa a 
participar de eventos culturais no município de 
Cuiabá com o projeto musical “LAMBATRANS”, 
projeto que trata da inclusão social de pessoas 
em estado de vulnerabilidade social através da 

diversidade musical brasileira e internacional, com 
enfoque na cultura regional. O projeto fala, 
principalmente, do processo transitório de 

existência e resistência travestis, que vai dos 
palcos undergrounds da música eletrônica e do 

burlesco às regiões marginalizadas e interioranas.

28/10 | Segunda-Feira 

Laura Paschoalick 
A cantora e compositora traz em 
sua música tradições poéticas das 
regiões do Norte e Nordeste 
brasileiro, com uma fusão de ritmos 
africanos, latinos e ciganos 
proporcionando uma miscigenação 
cultural. Laura está em circulação 
com o show Cativa Caatinga seu 
primeiro projeto autoral, com 
canções inéditas possibilitando 
uma imersão na música popular, seu 
trabalho soa como um depoimento 
cultural de raízes. Suas canções 
trazem sons da natureza envolvidos 
em batuques unindo uma poética 
sonora de barro e cordas.

19h - Local: Cine Teatro Cuiabá 19h - Local: Cine Teatro Cuiabá
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30/10 | Quarta-Feira 

Editora Carlini e Caniato Editorial
Passagem estreita de Divanize Carbonieri aborda um 

universo de mulheres marginais, subterrâneas, rebaixadas a 
uma condição ínfima na sociedade, que protagonizam 

histórias de luta, violência e superação. Guerrilheiras, 
escravas, jovens de periferia, professoras, escritoras, 

indigentes insistem e teimam em sobreviver e romper as 
estruturas opressivas de submissão e reprodução da 

subalternidade. Uma mente feminina lucidamente crítica e 
irônica escrutina os jogos de aparências e de dissimulação 

que encobrem a barbárie imperante. 

Lançamento do Livro 
“Passagem Estreita”, 
de Divanize Carbonieri 

Coronela 
A Coronela é uma 
banda de Rock, 
que traz consigo 
a proposta de 
interpretar os 
clássicos do rock 
nacional e 
internacional, por 
meio de covers com 
a guitarra expressiva 
e marcada, bateria 
e baixo encorpados 
e o vocal feminino, 
sendo esse nosso 
diferencial.

Jéssica Sabiá, iniciou-se 
na música dentro de casa, 

recebendo influência em 
casa com a avó e a mãe 

que são pianistas, mas 
também na Igreja. Advinda 
de uma família de cristãos, 

iniciou em corais e em 
grupos religiosos na 
infância. Ouviu muita 

música clássica em casa, 
além de Tom Jobim, 

Vinícius de Moraes e vários 
outros artistas da MPB. Que 

se evidencia em seu som, 
uma mistura, de samba, 

MPB e bossa nova.

Divanize Carbonieri 
é doutora em letras pela 
USP e professora de 
literaturas de língua 
inglesa na UFMT. 
É autora dos livros de 
poesia Entraves (2017), 
agraciado com o 
Prêmio Mato Grosso 
de Literatura, e Grande 
depósito de bugigangas 
(2018), selecionado pelo 
Edital de Fomento à 
Cultura de Cuiabá/2017. 

18h - Local: Cine Teatro Cuiabá

19h - Local: Cine Teatro Cuiabá
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Hendson Santana 
HEND é um dos mais 
expressivos artistas da cultura 
mato-grossense. Há 5 anos, 
desde que começou seu 
trabalho solo, Hend eleva 
discussões sobre gordofobia, 
homofobia e racismo, num 
show de riqueza sonora, 
carregado de teatralidade 
e discurso forte. Assim 
nasce o show Música Gorda, 
sexualmente suculento 
e musical.

A maternidade é revolucionária Este livro é o registro afetivo de 
uma mulher, mãe de uma criança de dois anos, que aceitou o 
desafio de concorrer à presidência do Brasil em novembro de 
2017 e que, em agosto de 2018, tornou-se candidata a 
vice-presidente, chegando ao segundo turno. Uma mulher que 
percorreu um país continental, amamentando sua filha e 
construindo uma nova forma de ocupação do espaço político. 
Também é uma conversa, sobre uma jornada de aprendizado e 
acolhimento, sobre privilégios, sobre as lutas para que privilégios 
não existam mais. É sobre direitos. Sobre Feminismo e Liberdade.

Editora Planeta
Um Livro Sobre Amor e Liberdade.

Editora Planeta

Lançamento Livros 
“Por que Lutamos?

- Um Livro 
Sobre Amor e 

Liberdade”

de Manuela D’Avila 

“Revolução Laura”

31/10 | Quinta-Feira 

Homenagem a Débora Ivanov Coral 
Desvendar a Voz, do Sesc Arsenal 
O Coral Desvendar surgiu em 2018, 
sediado no Sesc Arsenal, Cuiabá MT 
e guiado pela regente Estela Ceregatti.
O trabalho desenvolvido com o coral 
é fundamentado na Escola do Desvendar 
da Voz, importante escola da cantora Sueca 

Valborg Werbeck-Svärdström. Esta revela, 
para além do viés artístico, um caminho de 
autoconhecimento e altamente terapêutico, 
através do encontro de cada ser com sua 
voz primordial. O canto é cura, o canto é 
amor. Cantamos músicas que nos 
conectam com nossas almas e espíritos, 
no embalar de dias melhores.

18h - Local: Cine Teatro Cuiabá

19h - Local: Cine Teatro Cuiabá

de Manuela D’Avila
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Estela Ceregatti 
Estela Ceregatti é cantora, 
compositora e instrumentista 
de Cuiabá, MT. Graduada em 
Música pela UFMT, especialista 
em Antropomúsica – SP, 
atualmente cursa 
pós-graduação em Canto e 
Cantoterapia pela Faculdade 
Rudolf Steiner – SP. Vencedora 
do Prêmio Profissionais da 
Música (Music Pro Awards - 
BSB) – 2018, Categoria Criação 
– Artista Raiz Regional e 
finalista na mesma premiação, 
categoria Melhor Autora em 
2019. Foi também premiada 
pelo Prêmio Grão de Música 
(SP) 2017. Já dividiu palco com 
importantes nomes, como: Ivan 
Lins, Renato Braz, Simone 
Guimarães, Paula Santoro, 
Gabriel Levy, Novelli, Hélio 
Flanders, Makely Ka, Alisson 
Menezes, Téo Ruiz e Estrela 
Leminsky, Áurea Martins, e 
Mphuzi Chauke (África).

31/10 | Quinta-Feira 
20h30 - Local: Cine Teatro Cuiabá

FILMES DA
MOSTRA
COMPETITIVA
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AlfazemaA Bicicleta

A Bolsa

Sinopse: É carnaval e Flaviana 
vive um difícil dilema; como se 
livrar do boy que se recusa a 
sair de seu chuveiro?

Ficha Técnica: Direção e 
Roteiro: Sabrina Fidalgo. 
Fotografia: Julia Zakia. 
Montagem: Bia Medeiros. 
Som: Vitor Kruter. Produção 
Executiva: Marcus Vinicius 
Ribeiro, Cavi Borges, 
Sabrina Fidalgo.

Contato: 
sabrinafidalgo@gmail.com 

RJ / 2019 / FIC / 24’

SC / 2018 / ANI / 12’17’’

Sinopse:  Diante da violência em 
casa, os irmãos Clara e Marcelo 
se refugiam na fantasia.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: 
Milena Ribeiro/ Produção 
Executiva: Joelma Paes/ 
Produtora: Tamara Benetti/ 
Fotografia: Wilssa Esser/ Direção 
de Arte: Carol Breviglieri/ 
Montagem: Ludielma Laurentino/ 
Trilha Sonora: Thaís Oliveira.

Contato: 
contato.escafandro@gmail.com

Sinopse:  Maria vive em São Paulo. Após sair 
de uma entrevista de emprego, decide 

comprar uma bolsa que mais tarde revela 
não ser um acessório comum. Seduzida pela 

misteriosa bolsa e tomada pela ganância, 
Maria percebe que tudo tem um preço.

Ficha Técnica: Direção: Deborah Perrotta, 
Jason Tadeu, Marcela Cardoso/ Roteiro: 
Deborah Perrotta, Denise Chaves, Jens 

Gabriel Munck, Daniel Diniz/ Produção 
Executiva: Daniel Diniz, Jens Munck/ 

Produtora:New Skull Cinema/ 
Fotografia:Diego Rodrigues, Letícia Abdo/ 

Direção de Arte: Marcela Cardoso/ 
Montagem: Letícia Abdo, Jason Tadeu, 

Deborah Perrotta/ Trilha sonora: Daniel Maia.

Contato: deb.perrotta@gmail.com

GO / 2019 / FIC / 12’ 

SP / 2016 / FIC / 17’

Almofada 
de Penas

Sinopse:  Logo após sua lua de mel, Alicia contrai 
uma doença inexplicável, enquanto seu marido 

Jordão presencia tudo de modo indiferente. Algo 
oculto a está enlouquecendo. A doença faz a jovem 

mulher mesclar a realidade com alucinações 
monstruosas.Maria percebe que tudo tem um preço.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: Joseph Specker 
Nys/ Produção Executiva: Maria Emilia Oliveira de 

Azevedo e José Manuel Sappino/ Produtora: 2 
Plátanos Filmes/ Fotografia: Marcos Vinicius D'elboux/ 

Direção de Arte e Montagem: Joseph Specker Nys/ 
Trilha Sonora: Júlio Miotto e Daniel Becker.

Contato: josephspecker@gmail.com 
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A Parteira 

RN / 2019 / DOC / 20’

SP / 2018 / DOC / 23’21’’

Beat é Protesto - 
O Funk pela Ótica Feminina

Sinopse:  Onde estão e quem são 
as minas que compõem o 

movimento do funk? O funk sempre 
foi uma forma de protesto e ser 

mulher também é! O Beat é 
Protesto - O funk pela ótica 

feminina é um documentário curta 
metragem que retrata sobre a cena 
underground das mulheres no funk 

de protesto da última década de 
São Paulo. Os depoimentos vêm de 

mulheres transgênero, cisgênero 
que transitam em diferentes 

funções dentro desse universo 
como cantoras, DJs, beatmakers, 

produtoras, empresárias, MCs, 
dançarinas e também de drag 

queens. O projeto para investigar e 
dar voz à essas mulheres que estão 

fora da mídia atualmente e 
explorando temas como políticas 

públicas, mercado e o corpo 
feminino nesses espaços. 

Ficha Técnica: Direção: Mayara 
Efe/ Roteiro:Mayara Efe e Michelle 

Bianca/ Produção Executiva: 
Patrícia Porto/ Produtora: Ira Filmes/ 
Fotografia:Giovanna Gil/ Direção de 

Arte: Paola Santos/ Montagem: 
Mayara Efe e Michelle Bianca / 
Trilha sonora: Michelle bianca.

Contato: mayaraefe@gmail.com

Sinopse: Donana, parteira com mais de 
meio século de ofício, representa a 
resistência da tradição e humanização ao 
parto na região de São Gonçalo do 
Amarante, no Rio Grande do Norte. Dona de 
uma personalidade forte, compartilha de 
sua sabedoria, adquirida ao longo de anos 
como parteira, mãe, mãe de santo, 
madrinha, mulher. Assim como a chanana, 
flor que brota em meio ao concreto e 
subestima por sua frágil aparência, Donana 
nos ensina a permanecer firmes apesar das 
adversidades da vida.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: 
Catarina Doolan. Produção Executiva: 
Catarina Doolan, Assis Carlos 
Fernandes, Dênia Cruz. Direção de 
Fotografia: Giovanna Hackradt Rêgo, 
Sarah Wollermann. Montagem e 
Finalização: Camila Fernandes.

Contato: Catsdf@gmail.com 
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Bodas

RJ / 2017 / FIC / 12’

GO / 2018 / DOC / 18’43’’

Diriti de Bdè Burè 

Sinopse:  Diriti de Bdè Burè é um 
documentário etnobiográfico que, relaciona 
o presente com o passado para criar e 
pensar o futuro, projetando luz sobre a vida 
de uma mulher mestra ceramista Karajá que, 
luta pela preservação de sua língua e o 
modo de fazer de seu povo. Mostra que a 
postura da indígena Diriti pelo fazer Ritchoko 
tem um capital social fundamental para         
o desenvolvimento da vida individual 
buscando sua própria subsistência 
econômica na medida em que esta postura 
também altera a própria coletividade ao 
transmitir saberes que mantém a cultura 
preservada. Assim, a feitura da boneca pode 
ser identificada como possibilidade de 

manutenção da cultura do povo Karajá 
juntamente com a subsistência das 
mulheres sempre numa lógica de busca de 
reconhecimento ao mesmo tempo em que 
prescinde da redistribuição.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Silvana 
Beline/ Produção Executiva: Silvana Beline/ 
Produtora: Beline Filmes/ Fotografia: 
Matheus Leandro/ Montagem: 
Matheus Leandro.

Contato: belinesilvana@gmail.com

Sinopse: "No dia da 
comemoração dos seus 
50 anos de casada com Caio 
(Othon Bastos), Dora (Suzana 
Faini) resolve agir guiada por 
seu verdadeiro desejo.
Um desejo que vai mudar os 
rumos de suas vidas."

Ficha Técnica: Direção: Alexia Maltner/ 
Roteiro: Renata Mizhari/ Produção 
executiva e produtora: Amanda Lima/ 
Fotografia: Daniel Leite/ Direção de arte: 
Maíra Carvalho/ Montagem: Bruno 
Kraucher/ Trilha sonora: 
João Bittencourt.

Contato: bodasofilme@gmail.com
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MT / 2018 / EXP / 1’16’’

Duas em Um 

Sinopse:  Quando a percepção alcança o eu 
em outro tempo Sensação de estranhamento.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: Ana Carolina 
de Melo/ Produção executiva: Serra Pelada 
Produções/ Produtora: SALVE Filmes/ 
Fotografia: João Pedro Régis/ Direção de Arte: 
Ana Carolina de Melo/ Montagem:Ana Carolina 
de Melo/ Trilha Sonora: Ana Carolina de Melo.

Contato: anademello1992@gmail.com

Egrégora

Entretantos

Sinopse:  Egrégora é um filme sobre 
as histórias cruzadas de três jovens, 
durante uma viagem metrô, onde   
elas se lembram de experiências 
traumáticas do passado e precisam 
lidar com suas memórias juntas.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: 
Etienne Tavares/ Produção 
Executiva:Cid Makino, Jonas Brandão, 
Guille Hiertz/ Produtora: Split Studio/ 
Direção de Arte: Etienne Tavares/ 
Montagem: Pedro Santos/ Trilha 
sonora: Alice Marcone e Gustavo 
Coutinho.

Contato: 
etiennetavaresart@gmail.com

Sinopse:  Um corpo que fala, que grita, 
que risca no asfalto seu manifesto.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Sue 
Durden / Produção e Produção 

Executiva: ColetivoMAI / Fotografia: 
Fernanda Bizon / Direção de arte: 

Coletivo Mai / Montagem:Sue Durde / 
Trilha sonora: Coletivo MAI.

Contato: suelydurden@hotmail.com

SP / 2018 / ANI / 8’53’’

SP / 2018 / EXP / 1’52’’
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Essas Mulheres que 
Não Envelhecem 

RS / 2016 / DOC / 12’ 34’’

Sinopse:  35 anos. Essa é a expectativa de 
vida de parte da população de mulheres 
brasileiras – menos da metade da 
expectativa de vida da população em geral: 
75,2 anos. Na primeira produção do 
Projeto Vozes, entrevistamos essas 
mulheres para que contem suas histórias, 
paixões, anseios. E, principalmente, para 
que demonstrem a vontade de romper a 
estatística e poder viver mais do que a 
sociedade quer impor. 

Ficha Técnica: Direção: Jonas 
Lunardon e Yamini Benites/ Roteiro: 
Alice Soares, Bruno dos Anjos, Jonas 
Lunardon, Yamini Benites/ Produção 
Executiva: Gabrielle de Paula/ Produtora: 
Anú Laboratório de Jornalismo Social/ 
Fotografia: Alice Soares e Bruno dos 
Anjos/ Direção de Arte: Bruno dos 
Anjos/ Montagem:Alice Soares e Bruno 
dos Anjos/ Trilha Sonora: Alice Soares.

Contato: gabispaula88@gmail.com

DF / 2019 / DOC / 22’

Filhas de 
Lavadeiras

Sinopse:  O documentário: “Filhas de 
Lavadeira” apresenta histórias de Mulheres 
Negras que graças ao trabalho árduo de suas 
mães puderam ir para escola e refazer os 
caminhos trilhados pelas suas antecessoras. 
Suas memórias, alegrias e tristezas, dores e 
poesias se fazem presente como 
possibilidades de um novo destino. 
Transformando o duro trabalho das lavadeiras 
em um espetáculo de vida e plenitude.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Edileuza 
Penha de Souza/ Produção Executiva: Ruth 
Maranhão/ Produtora: Sebastiana 
Produções/ Fotografia: Ana Carolina Matias 
e Waldir Pina/ Direção de Arte: Lia Maria dos 
Santos/ Montagem: Adon Bicalho/ Trilha 
sonora: Layla Jorge e Marcelo Café.

Contato: 
edileuzapenhadesouza@gmail.com
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Sinopse:  Poema em forma de 
imagem e som. O pio do pássaro 
em ressonância com a gema 
destruída que vira quase um por  
do sol na tela. O ruído da chuva       
e o prazer no auge da conjunção 
humana.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: 
Marina Ariano/ Produção Executiva: 
Marina Ariano/ Produtora: Marina 
Ariano/ Fotografia: Rafael Neri/ 
Direção de Arte: Marina Ariano/ 
Montagem: Rafael Neri/ Trilha 
sonora: Rafael Neri.

Contato: mahgaio181@gmail.com

PR / 2018 / EXP / 1’52’’

USA - MEX / 2018 / DOC / 20’

Haikai

La Flaca

Guaxuma BR-FR / 2018 / ANI / 14’ 

Sinopse:  Eu e Tayra crescemos juntas na 
praia de Guaxuma. O sopro do mar me traz 
boas lembranças.

Ficha Técnica: Direção, Roteiro, Direção 
De Arte, Animação e Locução: Nara 
Normande. Produtores: Livia de Melo, 
Damien Megherbi, Justin 
Pechberty/Direção de Fotografia: Maíra 
Iabrudi, Pedro Sotero,  Jean Louis 
Padis/Direção de Produção: Livia de Melo, 
Amanda Guimarães, Justin 
Pechberty/Montagem: Eduardo 
Serrano/Preparação de elenco: Maeve 

Jinkings/Edição de Som e Trilha Sonora: 
Normand Roger/Mixagem: Emmanuel 
Croset

Animadores: Pedro Iuá, Abi Feijó, Tânia 
Duarte, Diego Akel, Sylvain Derosne, 
Clémence Bouchereau, Julien Laval, Sofia 
Gutman, Aurore Peuffier, Mélody Boulissière, 
Anne-Lise Nemorin, Gervaise 
Duchaussoy/Arte Gráfica: Clara 
Moreira/Produtoras: Vilarejo Filmes e Les 
Valserus (co-produção Brasil-França).

Contato: naranormande@gmail.com

Sinopse:  La Flaca é um filme sobre a Arely 
Vazquez, uma mulher Mexicana transexual e líder 

do culto á Santa Muerte em Queens, Nova Iorque. 
Durante a celebração anual á Santa Muerte ("La 
Flaca" como ela chama carinhosamente), Arely 

enfrenta vários desafios para poder cumprir com a 
promessa que ela fez há dez anos.

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Adriana Barbosa 
e Thiago Zanato/ Produção Executiva: Thiago 

Zanato / Produtora: En Caliente Films + Not for Sale 
Films / Fotografia: Alejandro Mejia/ Dir. Arte:Arely 

Vazquez/ Montagem: Rodrigo Carneiro/ Trilha 
sonora: Thiago Zanato e Max Blum.

Contato: encalientefilms@gmail.com
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Marco
Sinopse:  O curta, selecionado no XII 
edital de cinema e vídeo da Secult/CE 
narra o retorno de Isadora a sua cidade 
natal e o confronto com seus familiares 
e seu passado.

Ficha Técnica: Roteiro e Direção: Sara 
Benvenuto/ Direção de produção: César 
Teixeira/ Produção executiva: Débora 
Maria/ Produção de set: Anderson 
Damasceno e Débora Maria/  Direção     
de fotografia: Victor Melo/ Assistente de 
fotografia: 1°Eudes Freitas/ Arte, figurino  
e maquiagem: Dante Severiano e Kemili 
Costa/ Som: Vivi Rocha/ Elenco: Ana Luisa 
Rios, Marta Aurélia, Pedro Domingues, 
Loreta Dialla, Rafael Nog, Betânia Lopes.

Contato: saramabela@yahoo.com.br

CE / 2019 / FIC / 20’46’’

SP / 2018 / FIC / 20’

Sinopse:  É aniversário da filha de Maria. No 
trajeto do trabalho para a festa, ela fica presa no 

trem, em função de uma pessoa caída 
acidentalmente sob os trilhos.

Ficha Técnica: Roteiro: Alice Andrade 
Drummond; Matheus Rufino e colaboração de 

Maria Leite/ Direção: Alice Andrade Drummond/ 
Produção Executiva: Matheus RufinoProdução: 

Alice Andrade Drummond; João Pedro Bim; 
Matheus Rufino/Direção de Arte: Luiza 

Conde/Direção de Fotografia: Anna Santos.

Contato: flornausea@gmail.com

Mesmo com 
Tanta Agonia 

 MG / 2019 / FIC / 17’ Peixe

Sinopse:  Marina é uma jovem mulher que 
trabalha em Belo Horizonte realizando 
entregas com a sua bicicleta.

Ficha Técnica: Direção: Yasmin 
Guimarães/ Roteiro: Yasmin Guimarães        
e Gabriel Quintão/ Produção: Yasmin 
Guimarães e Gabriel Quintão/ Produção 
Executiva: Luiz Malta/ Direção de 
Fotografia: Lorena Cardoso/ Direção de 
Arte: Lorena Maruch, Bruna Maynart e 

Gabriela Rezende/ Som Direto: 
Marina Meira e João Tito/ Edição e 
Finalização de Som: Yara Tôrres e 
Pedro Durães/ Direção de Atores: 
Camila Botelho e Leonardo Branco/ 
Edição e Montagem: Yasmin 
Guimarães, Gabriel Quintão e 
Juliana Antunes/ Assistente de 
Direção: Gabriel Quintão.

Contato: yasmin.guic@gmail.com
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PE / 2018 / FIC / 18’

Sexta SérieQuântica

Que Som Tem 
a Distância? 

Sinopse:  Joana, 50 anos, pesquisadora , 
divorciada, vai morar sozinha numa casa de 

praia para terminar sua pesquisa de pós 
doutorado. Começa a sentir os primeiros 

sinais da menopausa e isto provoca 
mudanças em seu corpo e também no seu 

inconsciente. Cristina chega trazendo 
imagens e sensações que vão levá-la 

a uma nova forma de encarar 
a natureza do curso da vida.

Ficha Técnica: Direção: Tati Lena/ Roteiro: 
Gisa Araujo/ Produção Executiva: Gisa 

Araújo/ Produtora: Mubaiara Filmes/ 
Fotografia: Daniel Lupo/ Direção de Arte: 

Manoela Schulze/ Montagem: Daniel Lupo/ 
Trilha sonora: Luiz Macedo.

Contato: mubaiarafilmes@gmail.com
SP / 2018 / FIC / 20’25’’

RS / 2018 / DOC / 15’

Sinopse:  Um dia na vida de Clarice e Ana, 
duas amigas da sexta série.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: Cecilia da 
Fonte/ Produção Executiva: Marilha Assis/ 
Produtora: Laura Lins/ Fotografia: Marcelo 
Lordello/ Direção de Arte: Iomana Rocha e 
Luísa Accetti/ Montagem: Tita Almeida/ 
Trilha Sonora: Guga S. Rocha.

Contato: dafontececilia@gmail.com 

Sinopse:  Depois do cárcere, Isaura tenta 
se reconectar com o mundo. Na prisão 
participou de uma iniciativa literária e 
através do reencontro com companheiras 
do projeto, discorre sobre suas angústias. 
A dificuldade de se reconfigurar como 
mãe, mulher e humana é constante. 

Ficha Técnica: Direção: Marcela Schild/ 
Roteiro: Marcela Schild e Diego Tafarel/ 
Produção Executiva: Marcela Schild/ 
Produtora: Pé de Coelho Filmes/ 
Fotografia: Lucas Ferreira/ Direção de Arte: 
Maiara Fantinel/ Montagem:Diego Tafarel e 
Zé Correa/ Trilha Sonora: Juçara Marçal.

Contato: maiara@pedecoelhofilmes.com
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SP / 2018 / FIC / 24’34’’

Tea For TwoSob o Mesmo Teto 
RJ / 2017 / DOC / 13’40’’

Sinopse:  Quantos corpos ocupam o 
mesmo espaço? Quantos espaços certos 
corpos podem ocupar? “Sob o mesmo 
teto” é um curta-documentário sobre a 
Casa Nem, um espaço de luta e 
empoderamento que nasceu em um dos 
bairros mais famosos da cidade 
maravilhosa, a Lapa. Trans-correndo pelas 
histórias dos sujeitos que lhe deram vida, o 
filme fala sobre dores, afetos e alegrias. 
Sobre trans-sujeitos que fizeram (r)existir 
esse espaço que modificou suas vidas e de 

todos aqueles que dele fizeram parte.

Ficha Técnica: Direção: Coletivo olho 
vivo/ Roteiro:Allan Santos, Karla Suarez, 
Sophia Prado e Vinícius Ribeiro/ 
Produção executiva: Allan Santos, 
Karla Suarez e Vinícius Ribeiro/ 
Produtora: Allan Santos, Karla Suarez e 
Vinícius Ribeiro/ Fotografia: Karina de 
Abreu e Natália Alvim/ Montagem: 
Ismael Quadros e Mitiam Barbosa.

Contato: coletivoolhovivo@gmail.com

Sinopse:  Silvia é uma cineasta de meia 
idade levando uma vida de plena 
estagnação: passa os dias em meio aos 
seus livros, discos e xícaras de chá, sem 
grandes projetos e sem muita companhia. 
Certo dia, sua ex-mulher Isabel, que a 
deixou há muito anos, bate à sua porta 
afirmando querer retomar o relaciona-
mento.  No mesmo dia, Silvia conhece   
uma vizinha de prédio, Isabela, 

que lhe desperta um fascínio 
e a provoca sair da inércia. 

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: Júlia 
Katherine/ Produção: Lara Lima e Laila Pas/ 
Direção de Fotografia: Cris Lira/ Direção de 
Arte e Figurino: João Marcos de Almeida/ 
Som direto: Vanessa Silva/ Montagem: 
Beatriz Pomar/ Trilha Sonora: Adriana Davi.

Contato: larabrusco@gmail.com
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Véu de Amani 

SP / 2019 / FIC / 14’58’’

Sinopse:  Amani é uma garotinha 
paquistanesa que mora no Brasil. 
Ao mudar de casa, a menina 
muçulmana recebe um presente 
inesperado da sua nova amiga 
brasileira: um biquíni.

Ficha Técnica: Direção e Roteiro: Renata 
Diniz/ Produção Executiva: Daniela 
Marinho/ Produtora: Inspira Conteúdo 
Audiovisual/ Fotografia:Emília Silberstein/ 
Direção de Arte: Sara Nodah/ Montagem: 
Sérgio Azevedo/ Trilha sonora: Iara Gomes.

Contato: renata.dpr@gmail.com

PREMIAÇÃO
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MELHOR FILME 
UNIVERSITÁRIO
Academia Internacional de Cinema (Bolsa de estudos 
integral para curso on line) - O prêmio consiste em uma 
bolsa integral em curso on line da Academia 
Internacional de Cinema.

MELHOR FILME DE ESTREIA
Academia Internacional de Cinema (Bolsa de estudos 
integral para curso on line) - O prêmio consiste em uma 
bolsa integral em curso on line da Academia 
Internacional de Cinema.

MELHOR FILME 
JÚRI POPULAR
O TSM contemplará o curta metragem selecionado pelo 
público como melhor filme pelo voto Popular com a tela 
troféu de 2019 “Maria Taquara Onírica”.

MELHOR FILME 
DA REGIÃO CONNE
(Centro Oeste, Norte e Nordeste)- Prêmio Mistika R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) em serviços de pós produção 
digital para o Melhor Filme da Região CONNE eleito pelo 
júri oficial do TSM.

PRÊMIO C/AS4TRO
02 horas de consultoria de produção executiva via Skype 
oferecido pelo coletivo C/as4tro.

PRÊMIO MELHOR FILME
A O2 Play e a O2 Pós entregarão o prêmio no valor de 
R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais) que 
contemplará o encode do filme curta-metragem 
vencedor no Festival e de 01(um) longa-metragem 
produzido pela Produtora (“Obras”) para as plataformas 
NOW*. iTunes, Google Play e Vivo Play* para 
longa-metragem e itunes e Google Play para 
média-metragem. O enconding das OBRAS terá que ser 
feito dentro do período de 12 (doze) meses contado a 
partir da data de encerramento do festival.
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MELHOR FILME 
DA REGIÃO FAMES
(Minas Gerais, Espírito Santo e Região Sul) - Prêmio 
Mistika R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em serviços 
de pós produção digital para o Melhor Filme da 
Região FAMES Fórum Audiovisual Minas Gerais, 
Espírito Santo e Sul (Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) eleito pelo júri oficial do TSM.

MELHOR FILME RJ/SP
Prêmio Mistika R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em serviços 
de pós produção digital para o Melhor Filme dos estados 
RJ e SP eleito pelo júri oficial do TSM.

PRÊMIO ELO COMPANY
Elo Company (representação comercial de 01 curta 
escolhido pelo júri Elo com duração de 18 meses. 
A Elo Company selecionará 01 (um) curta-metragem 
dentro dos selecionados na Mostra Competitiva e o 
vencedor receberá o Prêmio Aquisição Elo Company, 
que consistirá na representação comercial em 
território nacional e internacional da obra escolhida 
pelo período de 18 (dezoito) meses.

PREMIADOS 2018
MEMÓRIA TSM 
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“Tia Ciata”, de Mariana Campos e Raquel Beatriz;
Melhor Filme

 (Prêmio O2 Play e O2 Pós)

“Embaraço”, de Mirtes Agda Santana;  
Prêmio Aquisição

 Elo Company

“Peripatético”, de Jessica Queiroz;
Melhor curta-metragem 

(Prêmio Cia Rio e Coletivo C/as4tro): 

“Estamos Todos Aqui”, de Rafael Mellim e Chico Santos 
 Melhor média-metragem 

(Prêmio Cia Rio): 

 “Tia Ciata”, de Mariana Campos e Raquel Beatriz;
 Melhor Documentário 

(Prêmio Cia Rio):

 “Simbiose”, de Julia Amorim;
Melhor Filme CONNE 

(Prêmio Mix Estúdios, Mistika Post e Bússola Brasil):

“Divina Luz”, de Ricardo Sá;
Melhor Filme FAMES 

(Prêmio Mix Estúdios, Mistika Post e Bússola Brasil): 

 “A Gente Nasce Só de Mãe”, de Caru Roelis;
Melhor filme RJ/SP  

(Prêmio Mix Estúdios, Mistika Post e Bússola Brasil) 

 “Demônia - Melodrama em três atos”, de Fernanda Chicolet e Cainan Baladez
 (Prêmio Mix Estúdios, Mistika Post e Bússola Brasil)

 “Demônia – Melodrama em Três Atos”, de Fernanda Chicolet e Cainan Baladez;
 

Além da premiação prevista, o júri outorgou mais três prêmios:
 Melhor Atriz Ana Flavia Cavalcanti, protagonista do filme “Rainha”;

Melhor Direção Carla Saavedra Brychcy (O Espírito do Bosque);
 Menção Honrosa ao Filme Tetê, de Clara Lazarim
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Sueli Batista

Tania Arruda
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CRÉDITOS

Direção Geral e Produção: Danielle Bertolini

Curadoria: Aline Wendpap, Danielle Bertolini 

e Diego Baraldi

Assistente Curadoria: João Pedro Régis

Estagiári@s Produção: Emília Pewa'u Top'Tiro, 

Igor Matos de Almeida, João Pedro Régis,  

Karine Queiroz

Projeção: Cineclube Coxiponés (UFMT)

Equipe UFMT:

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência 

Fernando Tadeu de Miranda Borges

Coordenadora de Cultura 

Thania Monteiro de Arruda

Supervisor do Cineclube Coxiponés 

Diego Baraldi de Lima

Produtora Cultural do Cineclube Coxiponés 

Thelma Saddi

Técnicos do Cineclube Coxiponés 

Epaminondas de Carvalho Filho 

e Clóvis Rezende Matos

Bolsistas do Cineclube Coxiponés 

João Pedro Giorgetta Regis, Karine Queiroz 

e Rahuan Angelo Arantes

Design Gráfico: Agência Genius

Equipe Genius

D.A - João Gomes França

Revisor - Wender M. L. Souza

PARCERIAS PREMIAÇÃO

Atendimento - Rafaela Vieira da Silva

Vinhetas: 

Pequi com Câmera

Equipe Pequi com Câmera

Apresentadora: 

Juçara Naccioli 

e Maria Fernanda Miranda

Making Off: Môlera Filmes

Cinegrafista: Lucas Fernando Vieira Gomes

Equipe Comunicação Festival

Coordenação de Comunicação: 

Nealla Machado e Ivana Guimarães 

Imprensa

Anny Gabrielly Martins Carvalho

Isadora Pereira Dias

Mídias

Juliane do Nascimento Paulino

Mariana Freddi de Andrade

Audiovisual

Fernanda Cristina Ferreira Fidelis

Paulo Enrique de Arruda Santana

Rafael Vangelles Rodrigues de Jesus

Vivian Ferreira de Amorim

Portal RCM

Fotógrafo: Marcos Martins

Secel

Fotógrafo: Ahmad Jarrah
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APOIO

SALA DA MULHER

PROCEV DONNA
CAR

APOIO MÍDIA

cafe
ína
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APOIO GASTRONÔMICO
ONDE ENCONTRAR NOSSAS CONVIDADAS

Praça 8 de Abril - Popular, Cuiabá - MT
@choppaooficial

Rua Antônio Dorileo, s/n, 
São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá - MT

@florribeirinha

R. Cândido Mariano, 1270 - 
Quilombo, Cuiabá - MT

@raposavegana

Av. José Rodrigues do Prado, 40 - 
Santa Rosa, Cuiabá - MT

@talavera.bar

R. Dois, 484 - Boa Esperança, Cuiabá-MTAv. das Torres, 478 - Santa Cruz II, MT
@armazemmamur

R. João Bento, 108 - Quilombo, Cuiabá - MT
@galetocuiabano

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1596 - 
Miguel Sutil, Cuiabá - MT

@pedepicole
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FESTIVAL DE CINEMA FEMININO

7° TUDO SOBRE
MULHERES

FESTIVAL DE CINEMA FEMININO
7° TUDO SOBRE
MULHERES

21 a 31 de Outubro de 2019

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO


