Mude o seu olhar.

26 de outubro a 15 de dezembro de 2015 - Florianópolis, SC - Brasil

APOIOS

Apoio Cultural

Parcerias
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Apoio Cultural

Apoio de Midia

Apoio Institucional

identidade visual CERTI

logotipo institucional

Realização

VISIONÁRIO
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APRESENTAÇÃO

O

Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta.doc nasce com
um projeto de transformação.Transformação
que é uma constante na natureza e também
nas sociedades humanas. Criações culturais
tecidas no corpo deslumbrante da vida.
Com o projeto de ampliar o olhar paradescobrir a Terra, o Festival Planeta.Doc
lança em 2015 uma mostra (pequena) da
diversidade de olhares do nosso mundo.
Olhares lançados às grandes cidades do
mundo (A Escala Humana), às mudanças
climáticas (Thule Tuvalu), à problemática do
lixo (A tragédia do Lixo Eletrônico), à indústria de alimentos (Carne e Leite), à questão
da água no Brasil (A lei da água), dentre muitos outros temas de urgência e relevância
que nos exigem compreensão e atitude.
Entre atos de desobediência civil e inconformismos (Bidder 70, Como Mudar o Mundo, Anais Vai à Luta), documentos de realidades brutais (O Jogo da Exitinção, Drone) e
as utopias mais antigas de reconexão (Ame
a Natureza), o Festival propõe um mergulho
verdadeiro e direto na realidade do mundo
em que vivemos – e que nos permeia.
São 83 filmes de diferentes países do
mundo, que perfazem uma mostra rica, po-
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tente, e muitas vezes contraditória, mas que
jamais poderá gerar indiferença.
O Planeta.doc é uma aposta pela metamorfose. Somos conscientes de que não há
lugar mais certeiro para realizar um festival
internacional de cinema socioambiental que
em uma ilha salpicada de belas praias e agraciada por morros ainda verdejantes.
De que o cinema pode ser um espaço
de conhecimento dentro das universidades
que este conhecimento não deve necessariamente desvincular-se da emoção, como
bem ensinou o reconhecido biólogo chileno
Humberto Maturana ao perguntar-se sobre
o funcionamento do processo de conhecer.
Por isso, o festival acontece em universidades catarinenses – este ano em Florianópolis,
Ibirama e Laguna - e leva às salas de cinema
os estudantes da rede de ensino médio e
fundamental de Florianópolis, por meio do
Programa Mapa das Artes e Culturas.
Por isso, todo o acesso aos Filmes e às
manifestações culturais é gratuito. Esperamos
efetivamente contribuir para a promoção do
conhecimento por meio da arte.
Mônica Linhares
Diretora do Festival Internacional de
Cinema Socioambiental Planeta.doc

ABERTURA OFICIAL
Assembléia Legislativa

A Comissão de Turismo e Meio Ambiente
da Assembléia Legislativa convida para
Abertura oficial do Festival Internacional
de Cinema Socioambiental
PLANETA.DOC
Prêmio
PLANETA.DOC
Brasil

28 de outubro às 19h
Projeção do Filme
Planetary, Guy Reid

Prêmio
PLANETA.DOC
Internacional

Local:
Auditório Deputada Antonieta de Barros

FESTIVAL PLANETA.DOC

Estamos no meio de uma crise global de perspectiva. Nós nos esquecemos
a verdade inegável que tudo está conectado. Planetário é uma chamada para
despertarmos, provocante e de tirar o fôlego.
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CIC - Centro Integrado de Cultura
Programação e horários

seg

26 outubro

qua

28 outubro

9h 30min
O Menino
e o Mundo

9h 30min
O Menino
e o Mundo

14h
O ùltimo Oceano

14h
Amazônia
Desconhecia

14h
Como Mudar o
Mundo

16h
E-Westland

16h
Sigo Sendo

16h
Meu nome é sal

18h
A Guerra dos
Transgênicos

18h
Comercializando
a Natureza

18h
O Rio que
nos Atravessa

20h
A Escala Humana

20h
O OutroHomem:
F.W. de Klerl e o fim
do Apartheid

20h
Guinéa: o território
dos esquecidos

21h40
A Visita

21h 40min
21h 40min
A Irresistível Escalada Gelo Negro
De Moïse Katumbi

manhã
tarde
noite
6

ter

27 outubro

qui

29 outubro

20h
O Jogo da
Extinção
21h 40min
Natureza Moderna

sex

30 outubro

sab

31 outubro

9h 30min
O Menino
e o Mundo

10h
O Menino
e O mundo

14h
A Lei da Àgua

14h
A Tragédia do
Lixo Eletrônico

dom

1 novembro

seg

2 novembro

10h
O Menino
e o Mundo

16h
Naquela Época
e Hoje

16h
Bidder 70

18h
O jardim da
esperança

18h
Como Mudar
o Mundo

18h
A Visita

20h
Gelo Negro

20h
Sigo Sendo

20h
Eu receberia as
piores noticias dos
seus lindos labios

20h
Guardião dos
Alimentos

21h 40min
Todo o Tempo do
Mundo

21h 40min
Como Mudar o
Mundo

21h 40min
Paraíso

21h 40min
O Veneno está na
Mesa II

7

CIC - Centro Integrado de Cultura
Programação e horários

ter

noite

tarde

manhã

3 novembro

8

qua

4 novembro

qui

5 novembro

sex

6 novembro

9h 30min
O Menino
e o Mundo

9h 30min
O Menino
e o Mundo

9h 30min
O Menino
e o Mundo

14h
Bidder 70

14h
Anaisvai à luta

14h
Carvão Branco

16h
O Rio que
nos Atravessa

16h
Mostra Curtas 1

16h
Alternativa
(com legumes)

18h
Procura desesperadamente
uma zona limpa

18h
Carne e Leite

18h
A Última
Chamada

20h
Drone

20h
Snack Dance

20h
Thule Tuvalu

21h 40min
MOSTRA Francesa

21h 40min
MOSTRA Francesa

21h 40min
MOSTRA Francesa

sab

7 novembro
10h
O OutroHomem:
F.W. de Klerl e o fim
do Apartheid

dom

8 novembro
10h
Procura desesperadamente
uma zona limpa

seg

9 novembro
9h 30min
O Menino
e o Mundo

ter

10 novembro
9h 30min
O Menino
e o Mundo

14h
A tragédia do
Lixo Eletrônico

14h
A Lei da àgua

16h
O Caminho
do Algodão

16h
A Nação que não
Esperou por Deus

18h
O Último
Oceano

18h
Que estranha
forma de Vida

20h
Uyghurs, os
prisioneiros do
absurdo

20h
Planetário

20h
A Escala
Humana

21h 40min
MOSTRA Francesa

21h 40min
MOSTRA Francesa

21h 40min
MOSTRA Francesa
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CIC - Centro Integrado de Cultura
Programação e horários

qua

tarde

manhã

11 novembro
9h 30min
O Menino
e o Mundo

qui

12 novembro

sex

13 novembro

9h 30min
O Menino
e o Mundo

14h
Bidder 70
16h
A Mulher
e a àgua

noite

18h
Paraíso
20h
O jogo da
Extinção

20h
Como Mudar
o Mundo

21h 40min
21h 40min
MOSTRA Francesa MOSTRA Francesa
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20h
O Sal da Terra
21h 40min
MOSTRA Francesa

ALESC - Assembléia Legistaliva
Programação

qua

qua

noite

tarde

manhã

28 outubro

4 novembro

qui

5 novembro

9h 30min
O Menino
e o Mundo

9h 30min
O Menino
e o Mundo

14h
Bidder 70

14h
Como Mudar
o Mundo

19h
Cerimônia
de Abertura
PLANETARY

PLANETA NA RUA
EXIBIÇÕES A CÉU ABERTO
Novembro e dezembro de 2015
• Santo Antonio de Lisboa
• Ribeirão da ILHA
• Praça XV - embaixo
da figueira
Com exibição do filme O Sal da
Terra e outros daprogramação
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UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
Programação e horários

seg

26 outubro

ter

27 outubro

qua

28 outubro

manhã

10h - Reitoria
Que Estranha
Forma de Vida

10h30 - Teixeirão
Procura-se
desesperadamente
uma zona limpa

noite

tarde

11h30 - Reitoria
Reitoria-Guardiões
dos Alimentos
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13h
CFH-Manifesto
Makumba Cyber
Last Ocean

19h
Reitoria - Abertua
oficial - Desculpe
pelo transtorno - A
hist[oria do Bar do
Chico

13h - CFH - Drone
13h - Eng. Qui. e
Alim.
Guardiões dos
Alimentos
13h - Reitoria
Gelo Negro
14h30 - Reitoria
A Guerra dos
Transgênicos
15h30 - Eng. Qui. e
Alim. - O Caminho
do Algodão
16h - Reitoria
Thule Tuvalu
17h30 - Eng. Qui. e
Alim.
Carne e Leite

qui

29 outubro

12h30 - CTC Eng.
Prod. - A tragédia
do Lixo Eletrônico
13h - Eng. Qui. e
Alim.
O Veneno está na
Mesa II
13h - CFH
A Lei da Àgua

15h30 - Eng. Qui.
e Alim.
Alternativa
(com Legumes)

13h - Eng. Qui. e
Alim.
Todo o Tempo
do Mundo
15h30 - Eng. Qui. e
Alim.
O Último Oceano
16h30 - CTC Eng.
Prod.
A Lei da Àgua

17h30- Eng. Qui. e
17h30 - Eng. Qui. e Alim.
Alim. - Que estranha A Guerra dos Transgênicos
forma de Vida

18h30 - CFH-Thule 18h30 - CFH
Tuvalu
Meu nome é Sal

19h - CCE
A Visita

20h - CFH-Como
Mudar o Mundo

20h30 - CCE
Sigo Siendo

20h - CFH
A escala Humana

sex

30 outubro

ter

3 novembro
10h30 - Teixeirão
Guinéa: o território
dos esquecidos

qua

4 novembro

qui

5 novembro

10h - CSE
Que estranha forma
de vida
12h30 - CSE
A Guerra dos
12h30 - CSE
Transgênicos
A tragédia do Lixo
12h30 – Eng. de
Eletrônico
Prod.
A Escala Humana
13h - Eng. Qui. e
13h - Eng. Qui.
13h - Eng. Qui. e
Alim. - Guardiões dos Alim. - O Veneno
e Alim. Ame a
Alimentos
Natureza
está na Mesa II
13h - EFI
13h - EFI
13h - EFI
O Jogo da Extinção Comercializando
Comercializando a
Natureza
a Natureza
15h30 - Eng. Qui. e 15h30 - Eng. Qui. e 14h - Eng. de Prod.
Alim. - O Caminho
Gelo Negro
Alim. - Alternativa
do Algodão
15h30 - Eng. Qui. e
(com Legumes)
Alim. Naquela época
16h30 - EFI
e hoje
16h30 - EFI
Carvão Branco
16h - Eng. De Prod.
Thule Tuvalu
O Caminho do
17h30 - Eng. Qui. e 17h30 - Eng. Qui. e Algodão
Alim. - Carne e Leite Alim. - Que estranha 16h30 - EFI
Na Estrada com
forma de Vida
18h - CTC Eng.
18h - CTC Eng. Prod. Sócrates
Prod. - Contenção
17h - EFI
Snake Dance
Ame a Natureza
19h - CFH
17h30 - Eng. Qui. e
19h - CFHSnack Dance
Alim.
A Nação que não
Jardim da Esperança
Esperou por Deus
20h30 - CFH
20h30 - CFH
O Rio que nos
Desculpe pelo
Atravessa
Transtorno
10h - CSE
O Caminho do
Algodão
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UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
Programação e horários

sex

noite

tarde

manhã

6 novembro

13h - Eng. Qui. e
Alim. Procura-se
desesperadamente
zona limpa
13h - EFI
Drone
15h30 - Eng. Qui. e
Alim. Serra Pelada
16h30 - EFI
Anais vai à luta
17h - EFI
Como Mudar
o Mundo
17h30 - Eng. Qui.
e Alim. Estranha
forma de vida
19h - CSE
Comercializando a
Natureza
19h - Eng.
Produção
Planetário
20h30 - CSE
A escala Humana

14

seg

9 novembro

ter

10 novembro

10h
CCE
Mar Urbano

10h
CCE
Mostra Curtas 1

12h30
CCE
Nossas Energias

12h30
CCE
Mostra Curtas 2

15h
CCE
Paraíso
16h30
CCE
Meu nome é Sal

19h - CCE
Bidder 70
19h Eng. Produção
Guinéa: o território
dos esquecidos
20h30 - CCE
A Revolução de
Nada

qua

11 novembro

13h - CCA
Guardiões dos
Alimentos
15h - CCE
Procura-se
desesperadamente
uma Zona Limpa
15h30 - CCA
O Caminho do
Algodão
16h30 - CCE
Todo o tempo do
mundo
17h30 - CCA
Carne e Leite

13h
CCA
O Veneno está
na Mesa II

19h - CCE
Como Mudar o
Mundo
19h- Eng. Prod.
O Rio que nos
Atravessa

19h
Eng. Produção
Drone

20h30 - CCE
Bidder 70

15h30
CCA
Alternativa
(com Legumes)
17h 30
CCA
Que estranha
forma de Vida

qui

12 novembro

sex

13 novembro
10h
Reitoria
O Último Oceano
11h30
Reitoria
A Ùltima Chamada

13h
CCA - Todo o
Tempo
do Mundo

13h
Reitoria
Comercializando a
Natureza

15h30
CCA - Guardiões
dos Alimentos

14h30 - Reitoria
O Jogo da Extinção

17h30
CCA
A Guerra dos
Transgênicos
19h
Eng. Produção
Mar Urbano

16h - Reitoria
O OutroHomem:
F.W. de Klerl e o fim
do Apartheid
17h30 - Reitoria
A tragédia do Lixo
Eletrônico
19h - Reitoria
Planetario
19h - Eng. Prod.
O Caminho do
Algodão
20h30
Reitoria
Drone
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UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS Programação e horários

seg

noite

tarde

26 outubro

16

ter

27 outubro

qua

28 outubro

qui

29 outubro

13h 30min
E-Westland

13h 30min
Desculpe pelo
Transtorno

13h 30min
A Lei da Água

13h 30min
Procura-se
deseperadamente
zona limpa

15h 20min
A Escala Humana

15h 20min
The Otherman
Apartheid

15h 20min
Desculpe pelo
Transtorno

15h 20min
Quem controla
a água?

17h
A Guerra dos
Transgênicos

17h
A Revolução
de Nada

17h
A Mulher e a Água

17h
Mar Urbano

18h 20min
Desculpe pelo
Transtorno

18h 20min
Bidder 70

18h 20min
Comercializando a
Natureza

18h 20min
O Caminho
do Algodão

20h
A Visita

20h
Drone

20h
Paraíso

20h
Como Mudar
o Mundo

Auditório da FAED

ter

3 novembro

qua

4 novembro

13h 30min
Naquela Época e
Hoje

13h 30min
Carvão Branco

15h 20min
Na estrada com
Sócrates

15h 20min
Bidder 70

17h
Gelo Negro

17h
O Jogo da
Extinção

18h 20min
Thule Tuvalu

18h 20min
O último Oceano

20h
Natureza Moderna

20h
Guardiões
dos Alimentos
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UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS Programação e horários

qui

noite

tarde

5 novembro

18

sex

6 novembro

seg

9 novembro

ter

10 novembro

13h 30min
Quem controla
a água?

13h 30min
Meu nome é Sal

13h 30min
O Rio que nos
Atravessa

13h 30min
A irresistível escalada
de Moise Katumbi

15h 20min
A ùltima
Chamada

15h 20min
Amazônia
Desconhecida

15h 20min
Snack Dance

15h 20min
Metamorphosen

17h
Anais vai
à Luta

17h
Alternativa
(com legumes)

17h
Nossas Energias

17h
Natureza
Moderna

18h 20min
A Nação que
não Esperou
por Deus

18h 20min
O Veneno está
na Mesa II

18h 20min
Paraiso

18h 20min
O Menino
e o Mundo

20h
Todo o Tempo
do Mundo

20h
Contenção

20h
Que Estranha
Forma de Vida

20h
Uiguers: os
prisioneiros do
Absurdo

Auditório da FAED

qua

11 novembro

qui

12 novembro

sex

13 novembro

13h 30min
A tragédia do
Lixo Eletrônico

13h 30min
Carvão Branco

13h 30min
Mostra Curtas I

15h 20min
Serra Pelada

15h 20min
Sigo Siendo

15h 20min
Carne e Leite

17h
Índio Cidadão?

17h
Guiné: o território
dos Esquecidos

17h
Mostra Curtas II

18h 20min
18h 20min
O Outro Home: F.W O Jardim da
e o fim do Apartheid Esperança

18h 20min
Planetario

20h
Ame a Natureza

20h
A escala Humana

20h
Drone
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UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
LAGUNA Programação e horários

seg

noite

tarde

manhã

9 novembro

20

ter

10 novembro

qua

11 novembro

qui

12 novembro

10h 30min
O Menino
e o Mundo

10h 30min
O Menino
e o Mundo

10h 30min
O Menino
e o Mundo

10h 30min
O Menino
e o Mundo

15h 30min
O Ultimo oceano

15h 30min
A Lei da
Água

15h 30min
Amazônia
Desconhecida

15h 30min
Bidder 70

19h
A Guerra dos
Transgênicos

19h
Thule
Tuvalu

19h
Snake
Dance

19h
Gelo
Negro

21h
Planetário

21h
A ùltima
Chamada

21h
Todo o Tempo
do Mundo

21h
A Escala
Humana

sex

13 novembro
10h 30min
O Menino
e o Mundo

15h 30min
ComoMudar
o Mundo

LANÇAMENTO
DO LIVRO
O
PESCADOR
BRAZ
Thales de
Oliveira
Editora Insular
Cine Mussi
9 novembro
15 horas

19h
Ame a
Natureza
21h
O Sal da
Terra
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UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
IBIRAMA Programação e horários

seg

ter

27 outubro

qua

28 outubro

qui

29 outubro

noite

tarde

26 outubro

qui

noite

5 novembro
19h
EEB Gertrud
Aichinger
Serra Pelada

19h
UDESC Ibirama
Contenção

19h
UDESC Ibirama
A Lei da Água

19h
UDESC Ibirama
Natureza Moderna

20h 30min
UDESC Ibirama
A Tragédia do Lixo
Eletrônico

20h 30min
UDESC Ibirama
A Escala Humana

20h 30min
UDESC Ibirama
Planetario

sex

6 novembro

seg

9 novembro

19h
UDESC Ibirama
Como Mudar
o Mundo

19h
EEB Walmor Ribeiro
Como Mudar
o Mundo
20h
Associação
Hansahoehe
Planetário
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ter

10 novembro

sex

30 outubro

seg

2 novembro

ter

3 novembro

qua

4 novembro

13h
16h
EEB Eliseu Guilherme EMEB Tancredo Neves
O Meninoe o Mundo O Menino e o Mundo
19h
UDESC Ibirama
Gelo Negro

qua

11 novembro
19h
CEJA
O Jogo da
Extinção

19h
CEJA
A última Chamada

qui

12 novembro
19h
UDESC Ibirama
A Guerra dos
Transgênicos

14h 45min
EMEB Tancredo Neves
O Menino e o Mundo

sex

13 novembro
8h
Colegio Hamonia
O Menino
e o Mundo
9h 30min
Colegio Hamonia
O Menino
e o Mundo
11h
Colegio Hamonia
Bidder 70
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MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC
Sinopses

vés das urnas, além de ser um símbolo de
uma democracia baseada nos negócios e
no populismo.

A ESCALA HUMANA
Andreas M. Dalsgaard.
Doc. DNK. 83’
50% da população mundial vive em áreas
urbanas. Até 2050 esse número chegará
a 80%. Viver em uma megacidade é tanto
encantador quanto problemático. Enfrentamos escassez de petróleo, mudanças climáticas, solidão e diversos problemas. Mas
por que? O arquiteto e professor dinamarquês Jan Gehl estudou o comportamento
humano em cidades ao longo de 40 anos.
Ele documentou como cidades modernas
repelem a interação humana e argumenta
que podemos construir cidades de uma
forma que leve em consideração necessidades humanas de inclusão e intimidade.
A IRRESISTÍVEL ESCALADA
DE MOÏSE KATUMBI
Thierry Michel. Doc. BEL. 83’
O rico empresário congolês, Moïse Katumbi, não só construiu sua fortuna na área
de mineração de Katanga, mas também
se tornou seu governador, além de ser o
presidente do famoso time de futebol Le
Tout puissant Mazembe. Mídia, futebol,
política e negócios são os ingredientes do
coquetel planejado por esse novo messias
africano chamado Moïse. Ele é o símbolo
dessa nova liderança que ganha poder atra24

A LEI DA ÁGUA
(Novo Código Florestal)
André D’Elia. Doc. BRA. 78’
O documentário discorre sobre as florestas e como elas são importantes para
os recursos hídricos do Brasil. Através de
entrevistas com ruralistas, ambientalistas,
cientistas e agricultores, o documentário relembra a votação no Congresso do
Novo Código Florestal e questiona seu impacto com opiniões divergentes. Além de
problematizar as mudanças na legislação
responsáveis por decidir o que deve ser
preservado e o que pode ser desmatado
nas propriedades rurais do Brasil.
A MULHER E A ÁGUA
Nocem Collado. Doc. ESP. 65’
Traçando um paralelo entre os ciclos de
vida e de água, o documentário examina
não só o binómio água-mulher mas levanta
uma das questões mais colocadas quanto
ao futuro: na ausência de água que tem direito a ela?

A NAÇÃO QUE NÃO
ESPEROU POR DEUS
Lúcia Murat. Doc. BRA. 89’
O documentário gira em torno da tribo
indígena Kadiwéu que vive no Mato Grosso do Sul. A diretora visitou a tribo primeiramente em 1999 para gravar outro filme
e agora em 2013/2014. Nesses quase 15
anos, a luz elétrica, a televisão e as igrejas
evangélicas chegaram ao local, além da luta
de terra dos Kadiwéu contra os pecuaristas. A intenção é analisar os diferentes caminhos da tribo perante os acontecimentos.
A REVOLUÇÃO DE NADA
Claudia Lisboa.
Doc. NLD/SWE. 60’
Nada Ahmed é egípcia, tem 27 anos e esteve entre os milhares de jovens que foram
à Praça Tahrir clamar por liberdade e justiça,
em 2011. Num país dividido entre a rigidez
da tradição e o anseio por modernidade,
Nada resolve que é hora de colocar em
prática seu sonho – fazer teatro infantil.

A ÚLTIMA CHAMADA
Enrico Cerasuolo. ITA. Doc. 90`
O filme conta a história de um dos livros
ambientais mais controversos e inspiradores de todos os tempos. Os autores de
“The Limits to growth” fornecem uma vi-

são provocativa sobre as razões da crise
mundial diante de um crescimento sem
limites. Ainda há tempo para uma última
chamada ?
A TRAGÉDIA DO
LIXO ELETRÔNICO
Cosima Dannoritzer.
Doc. ESP/FRA/GBR. 86’
Uma jornada investigativa pelo mundo do
tráfico ilegal de lixo eletrônico, revelando
um comércio tóxico global alimentado
pela sede de lucro e pela corrupção.

A VISITA
Michael Madsen.
Doc. DNK/AUT/IRL/FIN. 83’
Este filme dedica-se as possibilidades de
um primeiro encontro entre humanos e
um visitante alienígena. Partindo de depoimentos de cientistas, engenheiros, especialistas e militares, elabora alternativas em
torno do hipotético desembarque de uma
aeronave gigantesca e tripulada. Ao imaginar as possíveis respostas para perguntas
aparentemente simples – como as razões
da visita do alienígena e sua visão dos terráqueos, o documentário realiza também
uma exploração filosófica de nossos medos frente a um contato imediato capaz de
mudar nossa espécie para sempre.
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ALTERNATIVA (com Legumes)
Anne Closset. Doc. BEL. 67’
Este filme mostra uma importante experiência de cidadania: o CSA (Community
Supported Agriculture), trabalha no desenvolvimento de novos modelos de parceria
entre os consumidores e os agricultores,
como forma de mudar a sociedade. Será
que nós também podemos tornar-nos
agentes de mudança?

AMAZÔNIA
DESCONHECIDA
Daniel Augusto e Eduardo
Rajabally.Doc. BRA. 71`
Trata-se de um filme sobre a Amazonia, feito por brasileiros, mas com
uma visão global do tema, e apoiado nas mais recentes descobertas e
pesquisas cientificas.
ANAIS VAI À LUTA
Marion Gervais. Doc. FRA. 46’
Anais tem 24 anos e vive sozinha em uma
pequena casa na Bretanha, onde embala o
sonho de um dia, contra tudo e todos, se
tornar agricultora.
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AME A NATUREZA
Sylvie Rokab. Doc. EUA. 76’
Narrado por Liam Neeson, o filme leva espectadores a uma jornada inspirada na beleza e intimidade da nossa relação com o
mundo natural. E apesar da crise ambiental
ameaçar a própria sobrevivência da nossa
espécie, renovar a conexão com a natureza
é a chave de uma nova era altamente avançada da evolução humana.

BIDDER 70
Beth Gage e George Gage.
Doc. EUA 73’
O filme narra um ato extraordinário, engenhoso e eficaz de desobediência civil, que
exigiu do governo e da indústria prestação de contas. Em 2008 o estudante de
economia da Universidade de Utah, Tim
DeChristopher, cometeu um ato que iria
redefinir o patriotismo em nosso tempo,
acendendo um espírito de desobediência
civil em nome da justiça climática.

CARNE E LEITE
Bernard Bloch. Doc. FRA. 104’
O filme observa com beleza a tradição
do pastoreio sazonal, das vacas francesas que ainda têm nomes, dos cientistas
genéticos trabalhando com touros, da
ligação sagrada da Índia com as vacas,
das máquinas robóticas de ordenha e
da Prod. intensiva que leva ao desmatamento. Essa proximidade ou distância do
trabalho de homens e animais nos convida a refletir sobre o destino do gado
como um meio de estudar o destino da
humanidade.

COMERCIALIZANDO
A NATUREZA
Denis Delestrac e Sandrine
Feydel. Doc. FRA. 90’
O filme investiga a comercialização do
mundo natural, onde proteger o planeta
se tornou um grande negócio para empresas como Merrill Lynch e JP Morgan
Chase. Investidores compram vastas
áreas de terra, cheias de espécies ameaçadas de extinção, para lhes permitir
vender créditos da natureza. Empresas cujas ações destroem o meio ambiente
- são obrigadas a comprar esses créditos
e novos centros financeiros surgem, especializados neste tipo de comércio.

CARVÃO BRANCO
Georg Tiller. Doc. AUT, 2015, 70’
Uma jornada arrebatadora da Polônia a
Taiwan, que nos faz pensar e sonhar.

COMO MUDARO MUNDO
Jerry Rothwell.
Doc. GBR/CAN. 110’
Em 1971 um grupo de amigos navega até
uma zona de testes nucleares e sua ação
encanta o mundo todo. Com material de arquivo jamais exibido, que dá vida a esta extraordinária aventura, o filme conta a história
dos pioneiros que fundaram o Green Peace,
que definiu o moderno ativismo verde.
CONTENÇÃO
Peter Galison e Robb Moss.
Doc. EUA, 81’
Poderemos conter algumas das mais mortais substâncias já produzidas? Herança da
Guerra Fria, uma centena de milhões de
litros de lama radioativa segue cobrindo
um vasto terreno igualmente contaminado.
Governos se mobilizam em uma batalha
desesperada Este ensaio observacional revela detalhes sobre esta ameaçadora área
de morte, além de investigar a indústria de
armas, a usina de Fukushima e nosso profundo subsolo. Um manifesto sobre um presente inquietante e um futuro problemático.
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humanos, fabricantes e pilotos de drones –
jovens que tampouco conseguem compreender seu papel neste nada admirável mundo novo. Bem-vindos à guerra moderna.

DESCULPE PELO
TRANSTORNO:
A HISTÓRIA DO
BAR DO CHICO
Todd Southgate.
Doc. BRA. 79’
Em Florianópolis, O Bar do Chico, pequeno e rústico à beira-mar,
tornou-se o marco-zero na batalha
de uma comunidade que luta para
proteger os seus meios de subsistência e sua cultura.

DRONE
Tonje Hessen Schei.
Doc. NOR. 78’
Há anos, sem que os EUA estejam em
guerra contra o Paquistão, drones acionados a partir do deserto de Nevada provocam pesados danos e mortes, inclusive de
muitos civis, naquele país. Ouve-se diversas
famílias paquistanesas, ativistas de direitos
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DAMOCRACY
Todd Southgate. Doc. 35’
Todd Southgate viaja dos cantos mais profundos da floresta amazônica no Brasil,
para as montanhas e planícies férteis da
Mesopotâmia, na Turquia e desconstroi o
mito das barragens como a energia “verde”. Em foco, a discução de dois projetos
gigantescos: Belo Monte no Brasil e Ilisu na
Turquia.
E-WESTLAND
David Fedele. Doc. AUS. 20’
Alguma vez você já se perguntou o que
acontece aos seus eletrodomésticos no
final da sua vida? O filme apresenta um
retrato visual da reciclagem ilegal de lixo
eletrónico no Gana, na África Ocidental,
onde os eletrodomésticos assumem outra
função.
EXPEDITION GRAN RIFT –
LES GUERRIERES DE LA PLUIE
Geoffroy de La Tullaye e Loic de
La Tullaye. Doc. FRA. 52’
Os exploradores Geoffroy e Loic decidiram percorrer o Rift Leste-Africano de
Uganda até Israel, das fontes do Nilo até
os países áridos do Oriente Médio, para
encontrar populações nômades e sedentárias. Foram mais de 13 mil quilômetros em
5 meses em busca da resposta para uma
pergunta: há água suficiente na Terra para
alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050 ?

endentemente engraçado, emocionante, e
bastante pessoal, o filme mostra especialistas em alimentos com diferentes pontos
de vistas e experiência, que estão tentando
mudar o modo como os americanos se alimentam e compram comida.
GELO NEGRO
Maarten van Rouveroy van
Nieuwaal. Doc. NLD/RUS. 53’
Quando o navio do Greenpeace Arctic
Sunrise navegou em 2013 para protestar
contra a primeira exploração de petróleo
no Oceano Ártico, nenhum dos tripulantes
a bordo poderia ter imaginado o que iria
acontecer. Forçosamente detido com uma
arma por forças especiais russas, ‘30 Arctic’
eles estavam nas manchetes e notícias de
televisão ao redor do mundo, enfrentando
penas de prisão de até 15 anos e no centro
de uma disputa internacional.

GUARDIÕES DOS ALIMENTOS
Jeff Spitz e Jennifer Amdur
Spitz. Doc. EUA. 74’
Uma mãe de família americana, depois
que o filho quase morre de contaminação
alimentar, parte em uma jornada para entender a indústria alimentar e melhorar os
hábitos alimentares de sua família. Supre-

GUINÉ: O TERRITÓRIO
DOS ESQUECIDOS
Philippe Lafaix. Doc. FRA. 49’
A Guiné é rica em minérios e diamantes,
mas a maioria das pessoas vive em enorme
pobreza. O filme testemunha o drama da
população de um país com a economia em
colapso.
MAR URBANO
Ricardo Gomes. Doc. BRA. 52’
O Rio de Janeiro de uma perspectiva pouco
analisada: submerso. As poucas águas limpas
da cidade e as pessoas que passam por elas
e pelas areias da cidade maravilhosa.

METAMORPHOSEN
Sebastian Mez. Doc. ALE. 84’
Ambientado no meio do nada, na região sul dos Urais, na Rússia, o filme
conta a história dos habitantes de um
dos lugares de maior contaminação
radioativa do planeta.
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MEU NOME É SAL
Farida Pacha.
Doc. CHE. 92’
Anos após ano, ao longo de intermináveis oito meses, milhares de famílias se
mudam para um deserto na Índia com
o objetivo de extrair sal do solo escaldante. A cada monção, os campos de sal
são lavados pela chuva, quando o deserto vira mar. Ainda assim, elas retornam,
lutando para produzir o sal mais branco
do mundo.
NA ESTRADA
COM SÓCRATES
Niko Apel e Ludi Boeken.
Doc. FRA. 86’
Em 1984, o ex-líder estudantil, porta-voz da Primavera de 68 em Paris, Daniel
Cohn-Bendit, visitou o Brasil, conhecendo Sócrates (1954-2011), expoente da
então chamada “Democracia Corinthiana”. Trinta anos depois, durante a Copa
do Mundo de futebol, o agora ex-deputado do Parlamento Europeu, volta ao
país e, inspirado pelas ideias do jogador e
ativista corinthiano, percorre diversos locais num furgão, procurando investigar as
influências do futebol sobre a sociedade
e suas relações com a democracia.
NATUREZA MODERNA
Craig Daniel Leon.
Doc. BRA. 47’DURAÇÃO?
Até o ano 2050, haverá, aproximadamente, 10 bilhões de pessoas no planeta.
Precisamos de uma revolução genética
para alimentar o mundo? Prod. orgânica
é a solução viável?
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NAQUELA ÉPOCA E HOJE
Luiz Adelmo. BRA. 80‘
Quanto o aspecto qualidade de vida tem
sido levado em conta nas metrópoles
brasileiras nas últimas décadas?
NOSSAS ENERGIAS
Miguel Carrillo.
Doc. ESP. 43’
O documentário faz uma denúncia do
atual sistema energético na Catalunha,
tanto do ponto de vista de sua escassa
sustentabilidade como da sua concepção
antidemocrática. Pretende mostrar o conjunto de impactos ambientais que um sistema extrativista e concentrado, baseado
em maior parte em fontes não renováveis,
tem sobre o conjunto de um território
densamente populoso como o nosso.

O CAMINHO DO ALGODÃO
Laura Kissel.
Doc. EUA. 72’
Consumidores em todo o mundo gastam milhões com roupas todos os anos,
mas poucos sabem como são feitas e
quem as produz. O filme acompanha
o algodão, das fazendas da Carolina do
Sul até as fábricas chinesas para revelar
o processo industrial desta cadeia global
de fornecedores.

O JARDIM DA ESPERANÇA
Laurence Guenoun.
Doc. BRA/FRA. 75’
O lixão de Gramacho costumava ser fonte de renda de toda uma comunidade
local. Após seu fechamento, essas pessoas
precisam de um novo rumo e muita esperança.

O JOGO DA EXTINÇÃO
Jakob Kneser.
Doc. DEU/CAN. 52’
Um documentário poderoso que
nos leva dos campos de extermínio no Quênia e na África do
Sul para os centro de comércio
no Vietnã e na China, através de
investigações secretas, guardas
florestais, ex-caçadores, conservadores e compradores. O diretor
Jakob Kneser expõe os mecanismos letais do comércio global, a
conexão terrorista, explica quem
são os clientes, o que gera demanda, eo que pode ser feito para parar a matança. Este é o lado escuro
da globalização, uma história sobre
ganância e uma batalha impiedosa
sobre um recurso limitado: Elefantes selvagens e rinocerontes.

O MENINO E O MUNDO
Alê Abreu.
Ani. BRA. 85’
Um garoto mora com o pai e a mãe, em
uma pequena casa no campo. Diante da
falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande.
Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo
mundo em que seu pai mora. Para a sua
surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de
trabalhadores e falta de perspectivas.

O OUTRO HOMEM:
F.W. DE KLERL E O FIM
DO APARTHEID
Nicolas Rossier. Doc. EUA. 75’
Último presidente sul-africano do regime
do apartheid, Frederik Willem de Klerk
foi sempre considerado um enigma. As
ambiguidades de um homem que, para
muitos, foi o derradeiro representante de
um sistema excludente e criminoso, para
outros, um traidor oportunista da minoria branca, ou ainda uma figura de astúcia
política essencial no encaminhamento de
uma transição inevitável emergem ao longo de entrevistas com diversas figuras que
conviveram com este eloquente senhor
de 78 anos.
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O SAL DA TERRA
Wim Wenders e
Juliano Ribeiro Salgado.
Doc. FRA. 109’
Ao longo dos últimos 40 anos, o fotógrafo
Sebastião Salgado viajou pelos continentes
seguindo os passos de uma humanidade
em constante mudança. Testemunhou os
maiores eventos de nossa história recente:
conflitos internacionais, fome e êxodos…
Ele agora embarca na descoberta de territórios primitivos, da fauna e flora selvagens, de paisagens grandiosas: um grande
projeto fotográfico em tributo à beleza do
planeta. A vida e obra de Sebastião Salgado são reveladas por seu filho, Juliano, que
o acompanhou em suas últimas viagens, e
por Wim Wenders, também um fotógrafo.
PARAÍSO
Nash Ang.
Doc. PHL. 60’
Documentário ao estilo do ‘cinema direto’
que segue as vidas das crianças sobreviventes, um mês após a tragédia do mais forte
tufão já registrado na Terra: Haiyan, nas Filipinas.Vamos ver a sua luta pela sobrevivência e como vão reconstruir as suas vidas no
local que já foi o seu Paraíso, e que agora
é apenas uma memória da tragédia e da
grande perda.
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O ULTIMO OCEANO
Peter Young .
NZE. 88’
O Mar de Ross, um dos últimos
mares intocados do planeta, está
no centro deste documentário. O
ecologista David Ainley pesquisa a
região há mais de 30 anos, compilando a riqueza de seu ecossistema e o descreve como um
“laboratório vivo”. Resultado de
seis anos de pesquisas, filmagens
e ativismo.

PROCURA-SE
DESESPERADAMENTE
ZONA LIMPA
Marc Khanne.
Doc. FRA. 58’
Por razões que ainda não estão totalmente explicadas, algumas mulheres,
homens e até mesmo as crianças estão
ficando sensíveis aos campos eletromagnéticos artificiais provocados pelos celulares. Para se protegerem de uma dor
constante e inevitável, essas pessoas têm
de permanecer fechadas nas suas próprias casas, refugiando-se ou, pior ainda,
são obrigadas a deixar as suas famílias ou
a parar de trabalhar.

– Tamera – situada em Portugal também,
com quase 20 anos de existência, centro
de pesquisa para a paz, com filosofia de
amor livre, em busca da autossuficiência.

PLANETÁRIO
Guy Reid. Doc. GBR. 85’
Estamos no meio de uma crise global de
perspectiva. Nós nos esquecemos a verdade inegável que tudo está conectado.
Planetário é uma chamada para despertarmos, provocante e de tirar o fôlego,
uma jornada cinematográfica transcontinental, que explora as nossas origens
cósmicas e nosso futuro como uma espécie. É um lembrete poético de que é
hora de mudar a nossa perspectiva. Hora
de lembrar que somos planetários.

QUE ESTRANHA
FORMA DE VIDA
Pedro Serra. Doc. PRT. 109’
Acompanharemos de perto a eco-aldeia
de Cabrum, recente comunidade no
norte de Portugal; a Cooperativa Integral
Catalã, em Barcelona, que pratica a autogestão com moeda própria – o Eco; e
por fim, a comunidade autossustentável

QUEM CONTROLA
A ÁGUA?
Leslie Franke e
Herdolor Lorenz.
Doc. FRA/DEU. 82’
Na América Latina, EUA, África e Europa,
surgem movimentos para trazer o fornecimento de água de volta às mãos dos cidadãos. O filme Quem Controla a Água?
ajuda a tomar uma decisão consciente.

SERRA PELADA
– A LENDA DA
MONTANHA
DE OURO
Victor Lopes.
Doc. BRA, 2013.
Na década de 1980, no coração
da floresta amazônica, 115 mil homens extraíram 100 toneladas de
ouro, carregando nas costa uma
montanha de 150 metros de altura. Hoje, Serra Pelada se transformou num lago, cercado por
miséria, disputas e lendas.
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SNAKE DANCE
Manu Riche, Patrick Marnham.
Doc. Bélgica. 75’
O conhecimento para construir a bomba
atômica foi conscientemente buscado, e o
mundo arca com suas conseqüências desde
então. O filme explora o legado atômico
e sua marca indelével, seguindo as pegadas
dos personagens que ajudaram a construir
essa história: o alemão Aby Warburg, que
estudou os índios Pueblo de Los Alamos, e
Robert Oppenheimer, que será para sempre conhecido como o inventor da derradeira arma de destruição de massa.

THULE TUVALU
Matthias Von Gunten.
Doc. CHE. 96’
Dois lugares em extremos de nosso planeta vêm fazendo as manchetes devido às
mudanças climáticas:Thule, na Groenlândia,
por seus recordes de degelo; e Tuvalu, porque esta remota ilha-nação no Pacífico é
um dos primeiros países em vias de afundar como resultado da elevação do nível
do mar. Se para nós o aquecimento global
ocorre quase exclusivamente na mídia, ele
está mudando toda a existência dos habitantes de Thule e Tuvalu. O filme retrata
como são forçados a abandonar seu modo
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de vida tradicional mudando em direção a
um futuro desconhecido.
TODO O TEMPO DO MUNDO
Suzanne Crocker. Doc. CAN. 87’
Uma família, com três filhos, deixa o conforto do seu lar para viver durante nove
meses no interior quase deserto do Norte do Canadá. Sem acesso rodoviário, sem
eletricidade, sem água corrente, sem internet e sem um único relógio…

UIGURES, OS PRISIONEIROS
DO ABSURDO
Patricio Henriquez.
Doc. CAN. 99’
Em outubro de 2001, como parte de
uma campanha de endurecimento
da repressão ao terrorismo, os EUA
invadem o Afeganistão. Paralelamente, oferecem altas recompensas a
quem entregar membros da Al Qaeda. Vinte e dois integrantes da minoria uigur, que vieram da China fugindo a perseguições, são vendidos aos
norte-americanos como terroristas.
Vão parar em Guantánamo, onde
permanecem presos por 11 anos e
sem um processo formal.

FICA ITINERANTE
Sinopses

A GUERRA DOS
TRANSGÊNICOS
Paul Moreira. Doc. FRA. 52’
Em algumas áreas, as taxas de deformidades genéticas em crianças vêm explodindo.
Famílias e médicos convencidos de que a
proximidade de culturas transgênicas é a
causa por trás disso. Como a agricultura
transgênica dominou a agricultura de forma
tão rápida? Enquanto o governo americano
é refém do lobby transgênico, muitos países
europeus ainda resistem, até quando?
GALUS, GALUS
Clarissa Duque. Ani. VEN. 12’
Quem sabe, algum dia, ele tenha tido uma
família. Quem sabe, uma vez, tenha sido
amado, esperado e tenham sentido sua falta. Hoje, ele é apenas uma sombra, perdida
entre todas as sombras dos dias que começam e ninguém vê. É uma sombra que
desperta na calçada e perambula em meio
ao lixo à procura de sobreviver.
ÍNDIO CIDADÃO?
Rodrigo Siqueira. Doc. BRA. 52’
O movimento indígena ocupa o plenário
da Câmara dos Deputados e realiza a Mobilização Nacional em Defesa dos Direitos
Constitucionais ameaçados pelo Congresso Nacional.

LOBO SOLITÁRIO – A SAGA
DE UM BRASILEIRO
Ranulfo Borges. Doc. BRA. 28’
Este filme conta a história de Waltercílio
Pereira Alves, o Pocotó, ex-carateca e ex-policial que já passou por várias regiões do
país até virar catador de papéis nas ruas de
Goiânia
MARIA MACACA
Lázaro Ribeiro. Doc. BRA. 15’
A vida difícil de uma carregadeira de água
negra, alta, magra e alegre...de pés firmes,
nas pedras das ruas da velha Goiás, saltitante com sua lata na cabeça a equilibrar o
líquido que nutre e preserva a vida.

O RIO QUE NOS
ATRAVESSA
Manuela Blanco. Doc. VEN. 71’
A exploração petrolífera ameaça transformar o Rio Orinoco, na Venezuela. O que é
mais importante: conservar o rio ou explorar suas riquezas minerais?
O VENENO
ESTÁ NA MESA II
Sílvio Tendler. Doc. BRA. 110’
Em qual mundo queremos viver? O mundo envenenado do agronegócio ou da liberdade e da diversidade agroecológica?
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A LINHA IMAGINÁRIA
Cíntia Langie e Rafael
Andreazza.
Doc. BRA., 26’
Retrata o universo singular das cidades da
fronteira Brasil-Uruguai, a partir de histórias
de quem vive, pensa, canta ou conta a perplexidade deste território onde se encontram dois países.

CRIANÇA
Christoph Müller e Victor
Vargas Villafuerte.
Doc. MEX/CHE/CAN. 20’
Memo é um garoto maia cujo maior sonho
é contar as histórias de seu povo. Sob sua
ótica e fantasia, exploramos o dia-a-dia e a
natureza exuberante da floresta de Yucatán, no sul do México.

A RIA POR DENTRO
Ana Maria Rodrigues.
Doc. PRT. 24’
Um retrato da Ria de Aveiro, um ecossistema estuarino com elevada biodiversidade
de invertebrados.

DO MEU LADO
Tarcisio Lara Puiati.
Doc. BRA. 14’
As vidas de duas vizinhas, uma umbandista
e uma protestante, começam a se cruzar
quando uma infiltração abre um buraco na
parede que divide suas casas.
GIRASSOL DE PLÁSTICO
Amarildo Pessoa. Doc. BRA. 13’
Através da memória, este documentário
tenta manter a imagem do rio vivo no percurso do tempo.

AINDA EXISTE
Pedro Diniz.
Doc. BRA. 15’
Pelos caminhos escondidos dos
sertões, carreiros, com seus carros
de bois, sulcam histórias e tradições.
APOCALIPSE DE VERÃO
Carolina Durão.
Fic. BRA. 15’
Um dia, o mar está cheio de algas tóxicas.
Será o fim do verão?!
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ILHADOS
Lucas Bonini e Wayner Tristão.
Doc. BRA. 15’
Concluída em 1989, a terceira ponte é um
marco da construção civil capixaba. Sob
seu pilar central existe uma casa habitada
por um pescador.
INÉRCIA
Becho Lo Bianco, Mariano
Bergara Anim. ARG 4’
Inércia é a força que faz com que as coisas
permanecerem no estado ocioso. É a resistência a mudança.A inércia atua sobre toda
as coisas, até mesmo nas pessoas.

MANISFESTO
MACUMBA CYBER
Doc. BRA. 15’
O Manifesto registra o canto - o lugar que
todo intérprete funda para existir, trabalhar
suas ideias,ser e ter sua Zona de Oxigênio.
MATIAS
Ricardo Martensen e Felipe
Tomazelli. Doc. BRA. 26’
A somente 165 quilômetros de São Paulo,
em uma pequena cabana, vive Matias, um
homem que incorpora toda uma cultura
ameaçada de extinção.
NO JILE
Carolina Davila. Ani. VEN. 10’
Um velho vive em suas terras, lutando para
conseguir água para sobreviver. Mas esta
é uma batalha perdida e ele é forçado a
abandonar sua casa e se torna um refugiado do clima. Este é um curta que tem
como pano de fundo as mudanças climáticas e suas consequências.
O CORVO SEDENTO
Snehasis Das. Ani. IND. 7’
Um corvo lutando para obter sua água,
mas também enviando uma mensagem
para que conservemos cada gota dela.
ÚLTIMOS REFÚGIOS: RESERVA
BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS
Alexandre Barcelos.
Doc. BRA. 28’
Este filme traz como mensagem a preservação dos recursos hídricos e destaca espécies de fauna e flora que habitam os 30
mil hectares dessa unidade de conservação.

MOSTRA DIRETORES

EU RECEBERIA AS
PIORES NOTÍCIAS DOS
SEUS LINDOS LÁBIOS
Beto Brant, Renato Ciasca.
Fic. BRA, 100’
Um triângulo amoroso envolvendo
Cauby, um fotógrafo que visita o
interior da Amazônia, Lavínia, uma
mulher linda e instável, e seu marido, o pastor Ernani, que acredita ser
possível consertar as contradições
do mundo. Lavínia, o corpo, Cauby,
o olhar, Ernani, a palavra – três lados
de uma ardente paixão em meio à
natureza ameaçada pela devastação.
SIGO SIENDO.
Fic. Perú. 110’
Sigo Sendo é um filme de personagens que são parte de um país.
O filme fala de música e de músicos, mas não é um filme estritamente musical. Percorre o Perú
desconhecido e recôndido através
dos três grandes espaços que o
compõem: Ayacucho (Zona Andina), a Amazônia (Selva) e costa
(Lima, a cidade).
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Sinopses

acontecido, promovido para o filme com
histórias, protagonistas e depoimentos reais.

ERA UMA VEZ UMA FLORESTA
Luc Jacquet. Doc. FRA. 78’
O filme convida seu público para um nunca antes visto mundo de maravilha naturals
e beleza surpreendente. Pela primeira vez,
seremos capazes de assistir a uma floresta
tropical crescendo diante de nossos olhos.
O filme nos fornece uma completa imersão sensorial no esplendor primitivo de um
dos mais ricos mistérios da natureza.

CLEVELAND VERSUS
WALL STREET
Jean- Stéphane Bron.
Doc. FRA. 98’
11 de Janeiro de 2009 em Cleveland, Ohio.
O advogado Josh Cohen e seus sócios
convocam perante o tribunal 21 bancos
que julgam responsáveis pelas falências
que devastaram a cidade. Mas os bancos
de Wall Street reagem, usando todos os
meios possíveis para impedir o processo. A
história de um julgamento que deveria ter
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COMO EU ODEIO
MATEMÁTICA
Olivier Peyon. Doc. FRA. 103’
Você sempre se chateou com a matemática, sempre pensou que ser um inútil em
matemática era inevitável, em poucas palavras, você sempre detestou a matemática!
Nós poderíamos ter sido felizes rindo dela
se a matemática não tivesse tomado um
lugar tão importante em nossa sociedade:
a Apple, Google, Goldman Sach nada mais
são do que algoritmos e fórmulas matemáticas.
GUERRA E PAZ NO JARDIM
Jean-Yves Collet.
Doc. FRA. 104’
A pequena horta familiar de Moulin Neuf
não é um jardim qualquer. Para não poluir
o solo, a fim de comer legumes saudáveis,
e para não transformar o local em deserto
higienizado, os jardineiros não usam menor resquício de produto químico, isto já
há mais de vinte anos. Esta horta orgânica
é filmada como uma selva povoada por
milhares de animais e alguns gigantes...os
jardineiros!

NOSSOS FILHOS
NOS ACUSARÃO
Jean-Paul Jaud. Doc. FRA. 107’
Hoje, as crianças são as principais vitimas da
ação destrutiva do homem sobre a natureza. Pesquisas mostram que 70% dos casos
de câncer estão relacionados ao ambiente,
dos quais 40% derivam da poluição e 30%
da alimentação. A cada ano, a incidência de
câncer na infância aumenta 1,1% na França.
Para mudar este quadro e salvar as crianças do futuro incerto que as espera, as iniciativas infelizmente ainda são poucas. Mas
numa pequena cidade no sul da França, o
prefeito decide resistir à indústria agro-Qui.
e instituir na cantina da escola a alimentação a base Alim. orgânicos.
O MUNDO SEGUNDO
A MONSANTO
Marie-Monique Robin.
Doc. FRA/DEU/CAN. 108’
Criada em 1901, a gigante americana Monsanto, hoje líder mundial na Prod. de organismos geneticamente modificados, é
conhecida pela toxidade de seus produtos.
Por meio de documentos inéditos e testemunhos de cientistas, representantes governamentais e vítimas da companhia, o filme
realiza uma ampla investigação sobre um
dos maiores impérios industriais do mundo.
PLANETA GELADO: ANDES
Thierry Berrod. Doc. FRA. 50’
No imaginário comum, as áreas tropicais
são sinônimos de águas azul-turquesa e
praias de areia branca. Portanto, não há de
fato geleiras nessas latitudes. Mas na cordilheira dos Andes, situado a mais de 5000

metros de altitude, elas são reverenciadas
como deuses pelos povos locais há milhares de anos. Mas hoje em dia, deuses estão
desaparecendo.

PLANETA GELADO:
GROELÂNDIA
Pierre-François Gaudry, Thierry
Berrod, Vincent Amouroux e
Yanick Rose. Doc. FRA. 50’
A Groelândia, a “terra verde” dos vikings,
tem um nome enganoso. Seja inverno ou
verão, a maior parte da região que é quatro vezes maior que a França, é coberta
com uma camada muito espessa de gelo.
Mas o que devia ser gelo inerte, é na verdade gelo que se move.
CINCO CÂMERA QUEBRADAS
Emad Burnat e Guy Davidi.
Doc. FRA/ISR/PLE. 90’
Emad Burnat, um agricultor palestino que vive
em Bil’in, na Cisjordânia, comprou uma câmera em 2005 para acompanhar o crescimento de seu filho Gibreel. Ao mesmo tempo
em que a criança dá seus primeiros passos,
o exército israelense constrói uma barreira
entre Bil’in e um assentamento de colonos judeus. As gravações, de caráter familiar, passam
a documentar os protestos dos moradores
da região palestina contra o bloqueio.
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