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 DIA 20 DE SETEMBRO

Simpósio Atenção Primária à Saúde no Brasil e no Mundo: Papel
da Pesquisa, da Advocacia e da Mobilização Social
8:30/17:30

Pavilhão de Exposições, Sala 100

Coordenadores:
Camila Giugliani e Erno Harzheim
Palestrantes:
Camila Giugliani  Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ
Claunara S. Mendonça  Ministério da Saúde/DF
Alice Telles  Ministério da Saúde/DF
Sílvia Takeda  Grupo Hospitalar Conceição/Porto Alegre
Davidson Gwatkin  Estados Unidos
David Sanders  World Bank/Africa do Sul
David Legge  La Trobe University/Austrália
Roman Vega Romero  Pontifícia Universidade Javeriana/Colômbia
Carlile Lavor - Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz
Andy Haines - London School - United Kingdon
Erno Harzheim  Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFGRS
Luis Fernando Rolim Sampaio - Ministério da Saúde/DF

Simpósio Processos de desenvolvimento econômico e social e suas
conseqüências para a saúde nos países emergentes
9:00/12:00 e 14:00/17:00

Centro de Convenções, Sala D4-407

Coordenador:
Fernando Carneiro  Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ
Palestrantes:
Fernando Carneiro - Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ
Anamaria Tambellini - Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ
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 DIAS 20 e 21 DE SETEMBRO

Simpósio Reforma do Setor Saúde na Venezuela
Dia 20

Centro de Convenções, Sala D1-100

Barrio Adentro: Atenção Primária como eixo do Sistema Público de
Saúde. Avanços e perspectivas
9:00 / 10:30
Palestrantes:
Dr. José Rafael Delgado Higuera - Diretor do Escritório do Sistema Público de
Saúde e do Instituto de Altos Estudos em Saúde Pública Arnoldo Gabaldón
Dr. Gregório Leopoldo Sánchez - Diretor de Pesquisa do Instituto de Altos Estudos
em Saúde Pública Arnoldo Gabaldón e Presidente da Comisión Nacional de
Medicina Simplificada

Talento Humano e o Sistema Público de Saúde: Novos paradigmas na
formação, avanços e necessidades.
11:00 / 11:45
Palestrantes:
Dra Tulia Hérnandez - Diretora de Postgraduação
Dr. Benny Suárez - Coordenador de posgraduação em Epidemiologia
Dra. Stella Gafanhão - Instituto de Altos Estudos em Saúde Pública Arnoldo
Gabaldón

Sistemas de Informação em Saúde: Avanços e desafios no
desemvolvimento do SIS
11:45 / 12:30
Palestrantes:
Dr. Jose Manuel García - Coordenador de Sistemas de Informação em saúde,
Direção Nacional de Epidemiologia
Dra. Milvia Rodríguez - Coordenação Nacional da Missão Médica Cubana em
Venezuela

Tecnologías de Informação e Comunicação na integração do Sistema
Público
11:45 / 12:30h
Palestrante:
Dr. José Manuel García - Coordenador de Sistemas de Informação em saúde,
Direção Nacional de Epidemiologia
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Simpósio Reforma do Setor Saúde na Venezuela
Dia 21

Centro de Convenções, Sala D1-100

Dengue: Situação atual, e políticas para o controle no marco do
Regulamento Sanitário Internacional
9:00 / 9:45
Palestrantes:
Dr. José Manuel García - Coordenador de Sistemas de Informação em Saúde,
Direção Nacional de Epidemiologia

Nutrição e Saúde: Política e programas nutricionais com particular
referência ao Amazonas venezuelano
9:45 / 10:30h
Palestrantes:
MSc. Glida Hidalgo - Pesquisadora do Centro Amazônico para Pesquisa e Controle
de Doenças Tropicais (CAICET)

Saúde dos Povos Indígenas na Venezuela
11:00 / 12:15
- O direto à saúde e aos serviços de saúde
Palestrantes:
Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez - Diretor de Pesquisa do Instituto de Altos Estudos
em Saúde Pública Arnoldo Gabaldón e Presidente da Comisión Nacional de
Medicina Simplificada
- Situação atual dos programas e projetos de atenção à população
Yanomami da Venezuela
Palestrantes:
Magda Magris C, PhD - Pesquisadora do Centro Amazônico para Pesquisa e Controle
de Doenças Tropicais (CAICET)
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Simpósio Determinantes precoces da saúde e nutrição de adultos 
avanços científicos e implicações para as políticas de saúde
Dia 20 e 21

Pavilhão de Exposições, Sala202

Dia 20 às 9:00/12:00 e 14:00/17:00
Dia 21 às 9:00/12:00
Coordenadores:
Pedro Rodrigues Curi Hallal  Brasil/RS
David Alejandro González Chica - Brasil/RS
Palestrantes:
Marco Barbieri  Universidade de São Paulo/USP
Antônio Augusto Silva  Univerdade Federal do Maranhão/UFMA
Fernando Barros  Universidade Federal de Pelotas/UFPeL
Cesar Victora - Universidade Federal de Pelotas/UFPeL
Bernardo Horta - Universidade Federal de Pelotas/UFPeL
Hugo Amigo  Universidade do Chile/Chile
Manuel Ramirez  Institutito de Ntrición de Centro América Y Panamá/Gutemala
Denise Gigante - Universidade Federal de Pelotas/UFPeL
Pedro Lira- Universdade Federal de Pernambuco/UFPE
Juan Rivera  Instituto Nacional de Salud Pública/Mexico
Ricardo Uauy  Lodon School/United Kingdom
Chessa Lutter - Instituto Nacional de Salud Pública/Mexico
Shah Ebrahim - Lodon School/United Kingdom
Carlos Monteiro - Universidade de São Paulo/USP
Guido Cornale  Unicef en el Peru/Peru
Ana Aguilar  Universidade Maayor de San Andrés/Bolivia
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Centro de Convenções - Salão Mercosul
Data: 20/09
Hora: 8:30  17:30h

Î»«²·=± ¼± Ù®«°± ÝÒÐÏ › Ð®±«´
Centro de Convenções - Sala D4-401
Data: 20/09
Hora: 8:30  17:30h

Î»«²·=± Û½±´¿ ¼» Ù±ª»®²± »³ Í¿&¼»
Pavilhão de Exposições  Sala 100
Data: 21/09
Hora: 9:00  13:00h

Û²½±²¬®± ¼» Û½±´¿ ¼» Í¿&¼» Ð&¾´·½¿
Centro de Convençõess - Espaço Rio-Grandense II
Data: 21/09
Hora: 8:30  12:00h
Coordenador: Tânia Celeste Matos Nunes

Î»«²·+» ×Ûß ó ß±½·¿9=± ×²¬»®²¿½·±²¿´ ¼» Û°·¼»³·±´±¹·¿
(Somente sócios em dia da IEA podem participar)

1ª Reunião da IEA - First Business Meeting
Centro de Convenções - Salão de Convenções
Data: 22/09
Hora: 13:00  14:15 h
Coordenador: Jorn Olsen  Presidente da IEA/Estados Unidos

2ª Reunião da IEA - Second Business Meeting
Centro de Convenções - Salão de Convenções
Data: 24/09
Hora: 13:00  14:15 h
Coordenador: Jorn Olsen  Presidente da IEA/Estados Unidos
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Pavilhão de Exposições  Sala Carlos Chagas
Data: 21/09
Hora: 13:00  14:00h
Data: 22/09
Hora: 13:00  14:00h
Data: 23/09
Hora: 13:00  14:00h
Coordenador: Álvaro Escrivão

Î»«²·=± ¼± ÙÌ ¼» Ì®¿¾¿´¸± » Û¼«½¿9=±
Centro de Convenções - Sala D3-301
Data: 23/09
Hora: 13:00  14:00h
Coordenador: Jorge Mesquita Huet Machado
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O Espaço Saúde & Letras foi criado para favorecer o encontro e o diálogo entre autores,
leitores e demais interessados nos processos de publicação de livros científicos na área da
saúde coletiva. Além disso, abrigará os lançamentos editoriais.

PROGRAMAÇÃO
Encontros Editoriais
22 a 24 de setembro de 2008
Tema Central:

A Saúde Pensa o Brasil: Literatura, Ciência e Políticas Públicas
Coordenação:
Nísia Trindade Lima, Ricardo Ventura Santos e João Canossa (Editora Fiocruz)

Lançamentos Editoriais
22 e 23 de setembro de 2008
5ª Mostra Nacional de Vídeos em Saúde
20 a 24 de setembro de 2008
(Ver a programação completa na sessão de Mostra de Vídeos)

Ü·¿ îî ¼» »¬»³¾®± ¼» îððè
Encontros Editorias
Literatura e Saúde
Moacyr Scliar

14:00 às 15:30 h

Lançamentos Editoriais - Editora Fiocruz
17:30h
Causas sociais das iniqüidades em saúde no Brasil, As
Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde
Editora Fiocruz
Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho
2a Edição Revista e Ampliada

Selma Lancman e Laerte Idal Sznelwar (orgs.)
Editora Fiocruz/Paralelo 15
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Enfermidades endêmicas da capitania do Mato Grosso:
a memória de Alexandre Rodrigues Ferreira
Coleção História e Saúde | Clássicos e Fontes
Ângela Porto (org.)
Editora Fiocruz
Entre os salões e o laboratório: Guilherme Guinle, a saúde e a ciência
no Rio de Janeiro, 1920-1940
Coleção História e Saúde
Gisele Sanglard
Editora Fiocruz
Estado, sociedade e formação profissional em saúde: contradições
e desafios em 20 anos de SUS
Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima (orgs.)
Editora Fiocruz/ EPSJV|Fiocruz
Meta-avaliação da atenção básica em saúde: teoria e prática
Zulmira Hartz, Eronildo Felisberto e Ligia Vieira da Silva (orgs.)
Editora Fiocruz
Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais
militares do Rio de Janeiro
Maria Cecília de Souza Minayo, Edinilsa Ramos de Souza e Patrícia Constantino (orgs.)
Editora Fiocruz
Paleoparasitologia
Coleção Temas em Saúde
Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard e Adauto Araújo
Editora Fiocruz
Políticas e sistema de saúde no Brasil
Ligia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato,
José Carvalho de Noronha e Antonio Ivo de Carvalho (orgs.)
Editora Fiocruz
Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica
Jairnilson Silva Paim
Editora Fiocruz / EDUFBA
Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca
Coleção Temas em Saúde
Paulo Capel Narvai e Paulo Frazão
Editora Fiocruz
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Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar
Omar dos Santos Carvalho, Paulo Marcos Zech Coelho
e Henrique Leonel Lenzi (orgs.)
Editora Fiocruz
Sexualidade masculina, gênero e saúde
Coleção Criança, Mulher e Saúde
Romeu Gomes
Editora Fiocruz
Território, ambiente e saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira
e Maurício Monken (orgs.)
Editora Fiocruz
Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil
Don Kulick
Editora Fiocruz
Valores familiares e uso abusivo de drogas
Coleção Criança, Mulher e Saúde
Miriam Schenker
Editora Fiocruz
Viroses emergentes no Brasil
Coleção Temas em Saúde
Luiz Jacintho da Silva e Rodrigo Nogueira Angerami
Editora Fiocruz

Re-Lançamento
Epidemiologia Nutricional
Gilberto Kac, Rosely Sichieri, Denise Petrucci Gigante (orgs.)
Editora Fiocruz / Atheneu

Ü·¿ îí ¼» »¬»³¾®± ¼» îððè
Encontros Editorias
Geografia da Fome: um dos livros que inventou o Brasil
Malaquias Batista Filho e Gilberto Kac

14:00 às 15:30h
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Lançamentos Editoriais - Editoras Diversas
17:30h
Atenção primária à saúde  o ensino da saúde na comunidade
Lia Giraldo da Silva Augusto e Alexandre Barbosa Beltrão
Editora UFPE
Enfermagem e campos de prática em saúde coletiva  realidade,
questões e soluções
Série atualização em enfermagem - Volume 4
Iraci dos Santos, Helena Mª Scherlowski Leal David, Delson da Silva
e Claudia Mara de M. Tavares
Editora Atheneu
Epidemiologia: auto-Avaliação e revisão
3a Edição Revista e Ampliada

Marcelo Gurgel Carlos da Silva
Editora UECE
Geografia e o contexto dos problemas de saúde
Série Saúde Movimento 6
Christovam Barcellos (org.)
ABRASCO
Noções básicas de epidemiologia e prevenção das doenças infecciosas
e parasitárias
Claudia Teresa Vieira de Souza (Org.)
IPEC/FIOCRUZ

Ü·¿ îì ¼» »¬»³¾®± ¼» îððè
Encontros Editorias
Política e Sistemas de Saúde no Brasil: a construção de um livro didático
Sarah Escorel, Paulo Amarante, Rita Barradas Barata e Rodrigo Alves Torres Oliveira

10:00 às 11:30 h
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Com o intuito de promover e divulgar as revistas científicas da área da saúde e de suas
interfaces, foi criado em 2005, o Espaço Abrasco Periódicos, voltado para a exposição e
comercialização de números avulsos e assinaturas.
Nesta edição o espaço, localizado no pavilhão de exposições no Centro de Convenções
da Fiergs, comportará secretarias em um estande único, garantindo um espaço individual para
cada periódico, aberto ao público de 20 a 24 de setembro.

LANÇAMENTOS PERIÓDICOS
24 de setembro de 2008 / 11:30 às 12:30h
Revista Brasileira de Epidemiologia
Volume 11, Suplemento, Maio de 2008
Volume 11, Número 03, Setembro de 2008
Edição ABRASCO
Revista Ciência e Saúde Coletiva
Volume 13, Número 04, Ano 2008 - Implicações do Envelhecimento Populacional
para o Sistema de Saúde
Volume 13, Número 05, Ano 2008 - A Saúde Suplementar e o Modelo Assistencial
Brasileiro: situação atual e perspectivas
Volume 13, Número 06, Ano 2008 - Epidemiologia,Interseções e Perspectivas
Edição ABRASCO
Revista Questões de Saúde Reprodutiva
Volume 03, Número 01, Agosto 2008 - Morbidade e Mortalidade Materna
Edição GT Gênero / ABRASCO
Cadernos de Saúde Pública
Número 24, Suplemento 01, Ano 2008  Atenção Primária à Saúde no Brasil
Número 24, Suplemento 02, Ano 2008  Epidemiologia Nutricional Materno-Infantil
e a Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde no Brasil
Número 24, Suplemento 03, Ano 2008  From the Uterus to 12 Months of Age:
changes in the Maternal-Child Health Profile in Three Birth Cohorts in Pelotas, Rio
Grande do Sul State, Brazil 1982-2004
Número 24, Suplemento 04, Ano 2008  Reviews in Epidemiology: current lines of
research and Future Prospects
Edição Cardernos de Saúde Pública/ENSP/FIOCRUZ
PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva
Volume 18, Número 03, Ano 2008 - Novas Perspectivas em Epidemiologia
Edição Instituto de Medicina Social da UERJ
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A VideoSaúde-Distribuidora da Fiocruz lança a 5ª Mostra Nacional de Vídeos em Saúde,
no VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em Porto Alegre, com a premiação dos vídeos
vencedores e a exibição dos 113 vídeos selecionados pelo Júri.
A Mostra acontecerá de 20 a 24 de setembro no Espaço Saúde e Letras e no Estande do
Ministério da Saúde, localizados no Pavilhão de Exposições, em horários alternados:
20 de setembro de 2008  14h às 17h
21 de setembro de 2008  9h às 12:30h
22 de setembro de 2008  9h às 12:30h (além da programação, neste dia acontecerá,
das 19h às 20:30h no Espaço Compet, a cerimônia de premiação)
23 de setembro de 2008  9h às 12:30h
24 de setembro de 2008  14h às 17:30h
No dia 24 serão exibidos, na íntegra, os vídeos premiados; as 3 menções honrosas Procura-se Janaína, Clarita, TPCNosso Trabalho sobre Sida -, e os 3 primeiros lugares Uma
História Severina, Filipe e Do Luto à Luta.
Neste evento, realizaremos também a escolha do melhor vídeo de Júri Popular.
Durante os 5 dias do evento, todos os participantes poderão escolher o melhor vídeo.
Uma proposta de aproximar os produtores, a VideoSaúde-Distribuidora da Fiocruz
e seus usuários, tornando-os atores primordiais na construção desse mecanismo de
disseminação da informação.
As Mostras Nacionais de Vídeo têm por objetivo dar a conhecer o trabalho da
VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, voltado para a indução e estímulo permanentes
da produção audiovisual sobre temas de saúde pública, ambiente e cidadania.
A VideoSaúde - Distribuidora da Fiocruz, com mais de 5 mil títulos em seu Acervo
e com 4 mil usuários cadastrados, entre pessoas físicas, instituições públicas e privadas, tem
como uma de suas mais importantes missões, a de garantir espaços para a crescente produção
audiovisual sobre temas de saúde, seja através de mostras, programas nas televisões
educativas, universitárias e comunitárias, por meio das várias videotecas temáticas, ou
diretamente, por solicitações de cópias dos seus usuários.
Após o VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, a 5ª VideoSaúde será itinerante,
programada para percorrer inúmeras cidades e capitais de todas as regiões do país.
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5ª Mostra Nacional de Vídeos em Saúde
no 7º Congresso Brasileiro de Epidemiologia  2008
Local: Espaço Saúde & Letras - Pavilhão de Exposições
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ENCONTRO COM MILTON SANTOS OU O MUNDO GLOBAL VISTO DO LADO DE CÁ
99 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: ANA ROSA TENDLER
Direção: Sílvio Tendler
Tendo uma entrevista com o geógrafo Milton Santos como ponto de partida e
referência, o documentário expõe um pensamento sobre globalização, necessária
e desejada. Discute as distorções impostas aos países pobres que pagam
injustamente pelo crescimento da economia dos países ricos e as conseqüências
provenientes dessa lógica do capital, que amplia as diferenças ao invés de
redistribuir as riquezas. Por outro lado, tenta mostrar um novo mundo, também
sinalizado pelo professor Milton Santos, onde a união entre as novas técnicas e
os de baixo podem fazer um futuro mais distinto para a humanidade.
ABORTO: UM TEMA EM DEBATE
20 MIN  2005 - VHS
Produção: JAH COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL LTDA
Direção: Reginaldo Bianco
Tem como propósito mostrar a quantidade de abortos realizados anualmente no
Brasil em condições precárias, colocando em risco a vida das pessoas que se
submetem a esta prática. A partir dessa realidade, fornece subsídios para que as
pessoas reflitam e debatam sobre as implicações do aborto, e, sobretudo,
considerando a situação das mulheres que se encontram em tais condições.
ALÉM DAS VEIAS
09 MIN  2007  MINI-DV
Produção: GUI ASHCAR
Direção: Gui Ashcar
Acompanha a noite de um jovem rapaz em busca de si mesmo. Enquanto aguarda
o resultado de um exame anti-HIV, é transportado para lugares perdidos de sua
memória, tendo que enfrentar seus medos e suas decisões.

112

AMAMENTAÇÃO À LUZ DA PRIMEIRA HORA
20 MIN  2007 - DVD
Produção: GUSTAVO ARANDA / CÉREBRO ELETRÔNICO
Direção: Gustavo Aranda / Natália Monteiro
Baseado na Campanha de Amamentação de 2007, cujo tema era Amamentação
na primeira hora salva 1 milhão de bebês, acompanha a história de 3 mães que
darão a luz e faz uma relação dos partos com a amamentação na primeira hora
de vida do bebê, discutindo os procedimentos médicos realizados neste
período.
HUMANIZAÇÃO E LINGUAGEM - BRINCANDO DE MÉDICO
15 MIN  2006 - DVCAM
Produção: 4 VENTOS
Direção: Marcia Medeiros
Registra uma reunião de pré-operatório cardíaco pediátrico, na qual pais e
crianças ouvem e são ouvidos por uma equipe multidisciplinar. Utilizando
recursos lúdicos, a idéia é informar os passos do processo aos pacientes e
familiares, bem como promover vínculo de confiança com a equipe de saúde.
A INFORMAÇÃO É A LUZ
10 MIN  2003 - BETACAM
Produção: 3LARANJAS COMUNICAÇÃO
Direção: Markus Ribeiro
Resultado de oficinas realizadas na FEBEM SP - Unidade de Internação Parnaíba
16, onde os adolescentes apontaram as dúvidas e as questões mais urgentes
referentes às DST e Aids. Estas dúvidas e questões foram então transformadas em
um rap, dando origem a este vídeo educativo. O processo de produção contou
com a supervisão dos adolescentes e os grafites foram realizados nos muros
internos do pátio da unidade.

Ü·¿ îï ¼» »¬»³¾®± ¼» îððè
O MESMO CHAPÉU QUE O TEU
15 MIN  2007 - DVD
Produção: HERON FERREIRA
Direção: Heron Ferreira
Vítima de uma explosão de um esquentador de pratos, Heron Ferreira é
queimado em 2º e 3º grau no rosto, no pescoço e nas mãos. Para não cair na
depressão e no desespero, ele decide filmar o que lhe acontece. A troca
de curativos e os cuidados cotidianos, um encontro nos corredores do hospital
e a sua cura vão lhe ajudar a reencontrar esperança e confiança.
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NBCAL - PARA FAZER VALER A LEI
23 MIN  2007 - DVD
Produção: GUSTAVO ARANDA / CÉREBRO ELETRÔNICO
Direção: Gustavo Aranda / Natália Monteiro
Denuncia como o marketing abusivo dos substitutos do leite materno pode
influenciar no desmame precoce. Discorre sobre como a sociedade civil se
organizou para criar leis que protejam a mulher.
PAI, MÃE, FILHA
24 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: DA TERRA PRODUTOS CULTURAIS / SUELI NASCIMENTO
Direção: Sueli Nascimento
Parte da concepção de uma família diferente. Os pais, Sônia e Marcos são
portadores de paralisia cerebral, e a filha, Fernanda, é uma criança como as
outras. A superação é vivida com alegria, trabalho e metas, transformando o
cotidiano em exemplo de vida.
PSEUDUCIESE
23 MIN  2008 - HD
Produção: PUC RIO
Direção: Eduardo Albuquerque
Jovem casal enfrenta as dificuldades de uma gravidez psicológica de uma
maneira bem particular.
REZAS, CURAS E MITOS
15 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: CLOVIS FAZIO
Direção: Clovis Fazio / Avir Shamaim
Resgate das crenças e mitos do povo nordestino através de depoimentos
de rezadeiras, curandeiros, da cultura popular e estudiosos do tema. Aborda
em linguagem de cordel a cura por métodos não convencionais à medicina
tradicional.
SOLITÁRIO ANÔNIMO
18 MIN  2007 - DVD
Produção: IMAGENS LIVRES
Direção: Débora Diniz
Um idoso deitado na grama à espera da morte. No bolso, um bilhete anunciava
ser de terras distantes. Não havia documentos ou posses. Seu desejo era morrer
solitário e anônimo. Esse é o início da história de um homem obstinado a planejar
e controlar sua morte.
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TALIDOMIDA - 50 ANOS
26 MIN - 2006 - DVD
Produção: GEMINI MEDIA
Direção: Júlia Castelo Branco Macedo
Pretende esclarecer os benefícios e malefícios do medicamento Talidomida desde
seu surgimento em 1957, na Alemanha, até os dias atuais. Inicialmente prescrito
para todos os tipos de pacientes, inclusive gestantes, a talidomida mostrou-se um
dos maiores desastres da história da medicina recente e após os mais variados
estudos, umas das maiores descobertas, vem sendo utilizada, inclusive, no
tratamento de doenças como hanseníase e Aids.
VIDA MARIA
09 MIN  2006  35MM
Produção: MÁRCIO RAMOS
Direção: Márcio Ramos
Maria José, uma menina de 5 anos de idade, é levada a largar os estudos para
trabalhar. Enquanto trabalha, ela cresce, casa, tem filhos e envelhece.
AIDS E PRECONCEITO OU A PERNALONGA DA HISTÓRIA
18 MIN  2005 - DVD
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire
Relata a trágica morte de Antônio Roberto de França mais conhecido como
Pernalonga, agente de saúde e ator, que, vítima de um assalto, sendo ferido,
não foi socorrido e morreu exangue, por não receber socorro a tempo, já que os
vizinhos teriam se recusado a levá-lo ao hospital, com medo de contaminação.
ALIENADOS
15 MIN  2008  DVD
Produção: RBS TV
Direção: Marta Biavaschi
Em 1961, golpe militar do Brasil, Edgar Koetz, artista plástico é internado numa
instituição manicomial. Lá, ele produz as principais obras de sua carreira,
retratando vários pacientes. Ainda vive no hospital e se reconhece nesta obra 40
anos depois.
ANJOS DA ASA QUEBRADA
24 MIN  2006  MINI-DV
Produção: AMA PRODUÇÕES LTDA
Direção: Jorge Ferreira
Mostra a história de Silvana, que descobriu ser portadora do HIV durante a
amamentação de seu filho Adam. Silvana perdeu o marido e seu outro filho,
Lincoln, por Aids. Seu depoimento emocionado, comentado por profissionais de
saúde, reforça a importância da detecção precoce do HIV e sífilis,
especialmente, durante a gestação.
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DOUTORES DA ALEGRIA - O FILME
96 MIN  2005  35MM
Produção: MAMO FILMES / GRIFA MIXER
Direção: Mara Mourão
Registra o trabalho que o grupo Doutores da Alegria desenvolve com milhares
de crianças hospitalizadas em todo o Brasil. O objetivo central do filme é
transmitir a importância do papel social da arte, enfocando o triunfo da alegria
em meio à adversidade, gerada pelos encontros de crianças e palhaços dentro
do hospital. Mostra também o treinamento e preparação que esses palhaços
recebem.
CADÊ?
03 MIN  2004 - DVD
Produção: ESTÚDIO F7 DE CRIAÇÃO LTDA
Direção: Marcelo Branco
Videoclipe de animação que questiona o presente e o futuro da fauna e da flora
do planeta Terra.
EM (SI) MESMA
24 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: ANDRÉA BARBOSA
Direção: Andréa Barbosa
Michele e Dalva são pacientes em desinternação progressiva do Manicômio
Judiciário de Franco da Rocha/São Paulo. Margarida é psicóloga na mesma
instituição. Três mulheres ligadas pela fotografia, instrumento que sela uma
relação de respeito e desejo pela vida.
RECOMEÇAR
24 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: MIGUEL FOLCO / SUSAN VIDINHAS
Direção: Miguel Folco/Susan Vidinhas
Relata a história de Camila Lima, vítima de bala perdida aos 12 anos de idade,
durante uma troca de tiros entre assaltantes e seguranças de uma loja no centro
do Rio de Janeiro. Em conseqüência, Camila ficou tetraplégica e após anos de
fisioterapia e uma recente cirurgia de células-tronco, começa a ter sensibilidade
no corpo, alimentando a esperança em poder voltar a andar um dia.
TERCEIRA IDADE: NÃO LEVE UM BAILE DO HIV
26 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: ANDRÉ AMARAL/MARCELO BROCHIER/MARINA O. FAUTH/MICHELLE C.
SESTERREM/MICHEL POZZEBON/SANDRA PACHECO
Direção: Marina Ongaratto Fauth
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Discute a Aids na terceira idade. Profissionais de saúde falam sobre a doença e a
forma como ela atinge esta faixa etária, atualmente considerado um dos públicos
mais expostos à contaminação. Traz depoimentos de pessoas comuns que vivem a
sexualidade, nesta que é considerada a melhor idade da vida, integram a
produção e falam sobre o entendimento das relações, do receio da entrega e das
doenças decorrentes de uma relação sexual desprotegida.
A COLÔNIA
10 MIN  2007 - DVCAM
Produção: SABRINA AULER/MARCIO BARBOZA
Direção: Sabrina Auler
Depoimentos de ex-hansenianos que ainda vivem no Hospital Colônia Itapuã,
no Rio Grande do Sul.
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A BAGAGEM DAS MULHERES DA FLORESTA
50 MIN  2007  16 MM
Produção: A GRANDE ÁRVORE EDUCOMUNICAÇÃO
Direção: Markus Ribeiro
Produzido para o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), com apoio técnico e
financeiro do PNDST-AIDS/MS, aborda questões de saúde integral, incluindo a
discussão ambiental: a saúde dos rios e da água, a saúde da floresta, dos homens
da floresta.
A CONSTRUÇÃO DA INTELIGÊNCIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: O DESENVOLVIMENTO
DA NOÇÃO DE OBJETO
16 MIN  2006 - DVD
Produção: INCOMUM - INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Direção: Heverton Lacerda
A constituição da inteligência em bebês. O objetivo é mostrar, a partir do
referencial teórico da Epistemologia Genética como as crianças constroem a
noção de objeto permanente. Essa importante aquisição, tanto para o
desenvolvimento cognitivo como para o emocional, permite ao bebê, além do
acesso à inteligência representativa, a construção da própria noção do eu.
TRÊS IRMÃOS DE SANGUE
60 MIN  2006 - BETACAM
Produção: NO AR COMUNICAÇÃO
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Direção: Ângela Patrícia Reiniger
Mostra a vida de Betinho, Henfil e Chico Mário, personalidades conhecidas no
cenário brasileiro e como suas ações se misturam com a história política, social e
cultural do Brasil na segunda metade do século XX. Suas contribuições para as
principais transformações pelas quais passou o povo brasileiro nesse período.
Hemofílicos, foram contaminados pelo vírus HIV via transfusão de sangue, a
tragédia que os tornou um símbolo de combate à Aids no Brasil. Para eles, a luta
pela vida sempre esteve em primeiro lugar.
ATAFONA POR QUÊ?
18 MIN - 2008 - Mini-DV
Produção: PIN / NAMÍDIA / UFF / PROJETO ATAFONA / UERJ
Direção: Miguel Freire
Antiestético? O avesso do cartão-postal, paisagens de ruínas de casas e prédios,
destroços e dunas trazem inquietações que procuram porquês. Cenários insólitos
que revelam o avanço do mar sobre a cidade. Trata-se da erosão costeira na praia
de Atafona, litoral norte-fluminense, um fenômeno que ganha diferentes
explicações e sentidos no discurso científico de Atenah, na sabedoria popular de
Métis e nas indagações da pequena Atafona.
COCAIS, A CIDADE REINVENTADA
15 MIN  2008 - MINI-DV
Produção: INÊS CARDOSO / PLATEAU PRODUÇÕES
Direção: Inês Cardoso
Cocais é um documentário poético realizado junto com pacientes e moradores de
uma cidade-manicômio no interior de São Paulo. Conta a história de uma cidade
que se reinventou através de um filme, ou a história de um filme que foi
inventado por uma cidade.
DREZNICA
14 MIN  2008  35MM
Produção: HY BRASIL FILMES
Direção: Anna Azevedo
Dreznica é o lugar onde a neve encontra o mar. Os dias são repletos de estrelas.
As noites cobertas de sol. Mas o não ver é a única forma de percebê-la. Uma
lírica jornada através de imagens e sensações reveladas na memória e nos sonhos
de pessoas que não enxergam.
FALA, TXAI: OS ÍNDIOS E A SAÚDE NO ACRE
10 MIN  2008 - DVCAM
Produção: ALCINETE DAMASCENO - PRODUTORA CIRANDA, CULTURA,
COMUNICAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Direção: Alcinete Damasceno
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Este documentário que ecoa das regiões dos Rios Purus e Juruá, na selva
amazônica. Nele, suas lideranças discutem sobre a atual política de saúde
indígena, desenvolvida pelo estado brasileiro, nas aldeias do Acre e do sul do
Amazonas. Esse processo aconteceu em duas oficinas para
aperfeiçoamento em estratégias de empoderamento para conselheiros e
lideranças para atuação no controle social na saúde, realizadas pela ONG Saúde
Sem Limites/RED RAICEZ, nos anos 2006 e 2007. TXAI é uma expressão entre
indígenas e significa a outra metade ou irmão.
POR QUE ACONTECEM EPIDEMIAS?
25 MIM  2008 - MINI-DV
Produção: TV PUC RIO
Direção: TV PUC Rio
Com a chegada do verão de 2008, o Rio de Janeiro entrou na lista dos estados
mais afetados com a epidemia de dengue. O programa traz um histórico de
outras epidemias que o país enfrentou, como a de varíola, no início do século
passado. E ainda, aponta o Brasil como 13º em um ranking dos países tropicais
com potencial de desenvolver epidemias de graves proporções. Doenças pouco
faladas como a leptospirose, a tuberculose, a febre amarela, o cólera e a
hanseníase ainda ameaçam a população.

Ü·¿ îì ¼» »¬»³¾®± ¼» îððè
Premiados na 5ª Mostra Nacional de Vídeos em Saúde / VideoSaúde
Ó»²9+» Ø±²®±¿æ
TPC - NOSSO TRABALHO SOBRE SIDA
29 MIN  2003 - DVD
Produção: JAH COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL LTDA
Direção: Reginaldo Bianco
Através de recursos ficcionais, informa sobre os mitos a respeito das formas de
contágio do vírus HIV. Esclarece algumas dúvidas e destaca a importância do uso
do preservativo no ato sexual, inclusive entre pessoas de relacionamentos
estáveis.
CLARITA
15 MIN  2007  35 MM
Produção: THEREZA JESSOUROUN / CLAUDIA SCHUCH
Direção: Thereza Jessouroun
Narrado na primeira pessoa, e baseado na mãe da diretora, portadora da doença
de Alzheimer, apresenta reflexões e questionamentos sobre o sentido da vida e
a convivência com a morte
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PROCURA-SE JANAÍNA
54 MIN  2007 - BETACAM
Produção: SEQUÊNCIA 1 LTDA
Direção: Miriam Chnaiderman
Há crianças sem lugar no mundo. São crianças entregues a instituições e que não
se desenvolvem nos padrões esperados: não são portadoras de deficiências, mas
também não têm um desenvolvimento dito normal. Assim era Janaína, negra,
pobre e institucionalizada na Febem dos anos 1980. Ela se debatia no berço e se
machucava, ficava com a mão espalmada, não falava e não se relacionava com
outras crianças. Hoje, duas décadas depois, onde estará Janaína?
íf ´«¹¿®æ
DO LUTO À LUTA
76 MIN  2004 - DVCAM
Produção: CASA AZUL PRODUÇÕES
Direção: EVALDO MOCARZEL
Lança um novo olhar sobre a Síndrome de Down ao se propor a analisar suas
deficiências e potencialidades. Informa que se trata de um problema genético
que atinge cerca de 8 mil bebês a cada ano no Brasil. Busca passar a mensagem
de que a Síndrome de Down é um problema, mas as soluções são bem mais
simples do que se imagina, principalmente, quando são deixados de lado os
preconceitos e estigmas sociais.
îf ´«¹¿®æ
FILIPE
14 MIN  2006 - N/T
Produção: MARGARIDA HERNADEZ / BUCANERO FILMES
Direção: Margarida Hernandez
Filipe é um garoto que precisa de um coração. Enquanto espera pelo transplante,
ele escreve livros cheios de humor e otimismo e desenha sua vida no hospital.
ïf ´«¹¿®æ
UMA HISTÓRIA SEVERINA
23 MIN  2005 - DVD
Produção: IMAGENS LIVRES
Direção: Débora Diniz /Eliane Brum
Severina teve seu destino alterado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Grávida de 4 meses de um feto sem cérebro, ela estava internada no hospital na
mesma tarde em que o STF cassou a permissão para interromper a gravidez. O
documentário testemunha essa trajetória Severina - conta o longo dia que os
ministros não acompanharam.
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ABRA A BOCA PARA O NOVO
15 MIN  2005 - BETACAM
Produção: ETAPAS VÍDEO
Direção: Andre Gerard
Tem como proposta ampliar a discussão sobre determinantes sociais envolvidos
no processo saúde-doença-cuidado, no contexto de inserção da saúde bucal no
SUS. Revela aspectos do atual quadro socio-epidemiológico e sanitário brasileiro
em saúde bucal, focaliza as condições de vida e a percepção da saúde bucal de
moradores da periferia dos municípios pernambucanos, Olinda e Recife, para
revelar iniqüidades em saúde.
ABRE OLHO MUNDO - TUBERCULOSE X AIDS - DESAFIOS PARA A
SAÚDE PÚBLICA
10 MIN  2007  DVD
Produção: TRANSFORMARTE
Direção: Murilo Peixoto da Mota
Através de entrevistas realizadas com lideranças e profissionais de saúde, entre
outros atores diretamente envolvidos com os problemas da co-infecção de HIV/
Aids e tuberculose, é estabelecido um debate apontando contradições,
preconceito e desinformação.
ABRE OLHO MUNDO - TUBERCULOSE E O SUS; E EU COM ISSO?
13 MIN  2007  DVD
Produção: TRANSFORMARTE
Direção: Murilo Peixoto da Mota
Através de entrevistas realizadas com lideranças e profissionais de saúde, entre
outros atores diretamente envolvidos com os problemas da tuberculose, é
estabelecido um debate focando como a questão da doença é tratada no
contexto do Sistema Único de Saúde - SUS.
ACIDENTE DA MENTE  II
10 MIN  2008 - DVD
Produção: FUNDAÇÃO PRESBITERIANA REVERENDO JOAQUIM CABRAL
Direção: Sergio Roberto Braga Soares
Usuário do CAPS de Araguaína/Tocantins, Gilvan Lemos narra, em forma de
poesia, sua passagem por um manicômio de regime fechado e seu encontro com
o Movimento da Luta Antimanicomial. Trata-se de uma refilmagem de Acidente
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da Mente, de 2003. Nesta nova versão, o uso dos modernos recursos de edição
permitiram uma maior harmonia entre estética do cinema e a linguagem
literária, valorizando aspectos mais sutis do poema.
ÁGUA
04 MIN  2005 - DVD
Produção: CARANGUEJO.COM/UNIVILLE
Direção: Chicolam
Mostra como o desperdício e a má utilização da água acarreta sua escassez, vista
pelos olhos de um peixinho que consegue se salvar e sobreviver, com a ajuda do
menino caranguejo.
ALEITAMENTO MATERNO
08 MIN  2007  MINI-DV
Produção: FTC
Direção: Nelson Antônio
Apresenta as ações adotadas no IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia, para
informar as mães sobre a importância do leite materno.
ASSISTINDO JOÃO CÂMARA
28 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: ANGELO RAVAZI / PEDRO ARANTES
Direção: Angelo Ravazi / Pedro Arantes
Retrata o projeto Bandeira Científica, da Faculdade de Medicina da USP, na
cidade de João Câmara, interior do Rio Grande do Norte. A partir de médicos,
estudantes, pacientes e moradores, o filme busca discutir os seus impactos na
comunidade.
ATÉ QUE A VIOLÊNCIA AS SEPARE
22 MIN  2008 - MINI-DV
Produção: HOT VÍDEO PRODUÇÕES
Direção: Carolina Gonçalves
Mulheres vítimas de violência doméstica relatam suas experiências traumáticas
enquanto profissionais da saúde analisam os comportamentos das agredidas e dos
agressores, apontando caminhos para o empoderamento feminino.
BANDEIRA CIENTÍFICA 2004
25 MIN - 2005 - DVCAM
Produção: FÁBIO DURAD E CAROL BAGGIO
Direção: Fábio Durad/Carol Baggio
A Bandeira Científica é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da USP
que visa avaliar as condições de saúde da população de uma região carente do
Brasil. A partir desta avaliação, o projeto promove o atendimento primário desta
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população pelos estudantes de medicina e fisioterapia da FMUSP, e desenvolve
treinamento para agentes de saúde, professores e população geral.
BORBOLETAS DA VIDA
38 MIN  2004 - DVCAM
Produção: ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
Direção: Vagner de Almeida
Desvenda a realidade dos jovens homossexuais que vivem na periferia das
grandes cidades, sofrendo os efeitos da discriminação, da pobreza e da miséria.
BOTA CAMISINHA
15 MIN  2007 - Mini-DV
Produção: ACARTES PRODUÇÕES
Direção: Gerardo Damasceno
Conta a estória do personagem Ranulfo, rapaz galanteador, que depois de muita
resistência tem a chance de ter relação com sua vizinha Cidinha, a quem
dedicava suas mais eróticas fantasias. Na hora de transar a parceira exige a
camisinha, e Ranulfo enfrenta uma odisséia em busca do preservativo.
O BRINCAR COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR NA HUMANIZAÇÃO
14MIN  2006 - DVCAM
Produção: 4 VENTOS
Direção: Marcia Medeiros
No Instituto Fernandes Figueira-IFF, o brincar é utilizado como dispositivo do
processo de humanização. Os atendimentos do Saúde e Brincar, programa
interdisciplinar que utiliza o lúdico como intervenção terapêutica na experiência
do adoecimento e hospitalização na infância, ocorrem nos espaços hospitalares,
transformando o espaço e a dinâmica hospitalar.
COQUISTAS DE OLINDA CONTRA A VIOLÊNCIA
70 MIN - 2007 - DVD
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire
Relata a experiência de um grupo de coquistas - mulheres e homens que cantam
um gênero musical intitulado de coco, que usam a arte de cantar como forma
de combater a violência.
COQUISTAS DE OLINDA CONTRA AS DSTs/AIDS
38 MIN  2007 - DVD
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire
Relata a experiência de um grupo de coquistas - mulheres e homens que cantam
um gênero musical intitulado de coco), que usam a arte de cantar como forma
de combate às DSTs/AIDS.
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COMO SE FOSSE BRINCADEIRA DE RODA
18 MIN  2003 - VHS
Produção: PRODUTORA OLHAR XXI
Direção: Elisa Gazzinelle/Patricia Duarte
Relato da experiência de um grupo de mulheres idosas da cidade de Belo
Horizonte, na busca de saúde física e mental, bem como de uma melhor
qualidade de vida.
CONSUMISMO
06 MIN  2006 - DVD
Produção: CARANGUEJO.COM/UNIVILLE
Direção: Chicolam
A trajetória de um copo plástico, nas mais diversas situações do cotidiano das
pessoas e como está diretamente ligado com o consumismo inerente aos dias
atuais.
CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
17 MIN  2006 - DVD
Produção: ZORA MÍDIA
Direção: LUCIANA BURLAMAQUI
Apresentação do método contracepção de emergência, seus mecanismos de ação
e forma de uso, ressaltando o impacto para a saúde pública e repercussões
conforme vários grupos da população. A responsabilidade do setor público e
profissionais de saúde de divulgá-lo e fornecê-lo quando necessário.
VÍDEO CORDEL II - CARNAVAL COM SAÚDE
07 MIN  2006 - DVD
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire
Relata as ações da vigilância sanitária durante o carnaval de Olinda.
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VÍDEO CORDEL XVI - PARA COMBATER A HANSENÍASE
15 MIN  2008 - DVD
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire
Relata ações dos arte-educadores e agentes comunitários de saúde da Secretaria
de Saúde da Secretaria de Saúde de Olinda, no combate à Hanseníase.
CRIANÇA DÁ TRABALHO
21 MIN  2007 - DVD
Produção: JAH COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL LTDA
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Direção: Reginaldo Bianco
Dicas de pais e educadores de crianças com até seis meses de idade,
considerada fase fundamental na vida da criança. Aborda questões importantes
para a educação e o cuidado das crianças de até seis anos, como a comunidade
entre adultos e crianças, o estímulo à autonomia e à imaginação, o
desenvolvimento da exualidade infantil, a proteção dentro e fora de casa, a
importância da educação, dos limites e de crescerem com carinho e afeto.
DE PERTO, QUEM É NORMAL?
16 MIN  2008 - MINI-DV
Produção: RAONI MACHADO E LEONARDO HERNANDES
Direção: Raoni Machado e André Miranda
Realizado especialmente para a Semana de Luta Antimanicomial, em Brasília, em
maio de 2008. O diálogo construído por psicólogos, usuários do sistema de saúde
mental do Distrito Federal, transeuntes, militantes da luta e um procurador de
justiça, compõe o painel sobre o que é ser louco e o que é ser normal e,
também, sobre a saúde mental em seus diversos aspectos.
DENGUE: PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO
16 MIN  2007 - Mini-DV
Produção: INSTITUTO TERRAZUL / CURSO JOVENS COMUNICADORES
Direção: Júlia Ferreira de Jesus
Produzido por jovens de 14 a 18 anos, participantes do curso Jovens
Comunicadores, realizado pelo Instituto Terrazul, aborda o conteúdo do curso e
que através de um teatro de fantoches, com o tema dengue, relata problemas
relacionados à doença, tratamento, sintomas e prevenção.
DIABETES
06 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: PROEV/ BIOLOGIA/UFPR
Direção: Francine Rocha
Explica, por meio de exemplos, como é feito o diagnóstico e tratamento de
diabetes.
DIABETES TIPO 1
15 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: PROEV/ BIOLOGIA/UFPR
Direção: Francine Rocha
Explica, por meio de exemplos, como é feito o diagnóstico e o tratamento do
diabetes tipo 1.
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DIABETES TIPO 2
14 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: PROEV/ BIOLOGIA/UFPR
Direção: Francine Rocha
Explica, por meio de exemplos, como é feito o diagnóstico e o tratamento do
diabetes tipo 2.
DIN-DOWN-DOWN CAPOEIRA ESPECIAL
15 MIN  2004  DVCAM
Produção: DAVID NASCIMENTO BASSOUS / MOISÉS ALCUNHA
Direção: David Bassous
Aborda a arte da capoeira como forma de expressão sócio-cultural para pessoas
portadoras de necessidades especiais. Através de imagens e depoimentos é
possível repensar a importância da arte e cultura na promoção da saúde.
DIVERSIDADE - MEDICALIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM
28 MIN  2008 - BETACAM
Produção: TV PUC-SP
Direção: EDUARDO RAMOS
Aborda o problema da medicalização do ensino, um fenômeno relativamente
recente, mas que tem se tornado muito freqüente no ambiente escolar,
beneficiando as indústrias do diagnóstico e farmacêutica. Pais, professores e
psicólogos discutem quando e como a dificuldade de aprendizagem deve ser
tratada como doença. Especialistas alertam sobre as seqüelas da medicalização
desnecessária e atentam que muitas vezes o problema pode estar no sistema
educacional e não no jovem e na criança.
DONA SANTINHA
24 MIN  2006 - BETACAM
Produção: TV UNIBH
Direção: Andréa Resende
Conta a história de Maria dos Santos Faria, mais conhecida como dona Santinha,
parteira muito conhecida na pequena Milho Verde, região que fica há 353 km de
Belo Horizonte/Minas Gerais. Da experiência de ter realizado 507 partos,
comenta sobre os mistérios e alegrias das parteiras.
EM BUSCA DA CURA
34 MIN  2007 - DVCAM
Produção: JÚLIA MACHADO
Direção: Júlia Machado
Numa abordagem séria e didática, mostra o homem como um ser
multidimensional. Com base científica, a medicina espiritual, complementar a
medicina tradicional, é revelada na prática do Núcleo Espírita Nosso Lar.
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ERA UMA VEZ UMA FAMÍLIA
22 MIN  2007 - DVD
Produção: JAH COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL LTDA
Direção: Reginaldo Bianco
Apresenta a história de uma família e os desafios cotidianos que pais e
responsáveis enfrentam na criação e educação dos filhos. O objetivo é discutir
as crenças, as opiniões e atitudes que os adultos apresentam diante do castigo
físico e humilhante usado como medida disciplinar e educativa. Propõe uma
reflexão crítica sobre essas questões.
ESCOLA SEM HOMOFOBIA: CONSTRUINDO PARA A DIVERSIDADE
18 MIN  2006 - DVCAM
Produção: ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
Direção: Vagner de Almeida/ Luciana Kamel
Integrante do projeto Escola sem Homofobia, este trabalho de intuito
educativo, se propõe, através da realização de oficinas com professores da rede
pública de ensino de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, estado do Rio de
Janeiro, a mostrar como a vivência na escola pode ser um caminho para o
exercício da cidadania plena e um ambiente de respeito à diversidade sexual.
ESTOU GRÁVIDO: COM A VOZ O JOVEM PAI
15 MIN  2003 - DVD
Produção: SINOS
Direção: Arlindo Teles / Aline Lucena / Benedito Medrado
Apresenta depoimentos de jovens pais cujas namoradas, companheiras, excompanheiras ou esposas estão grávidas. São 10 pais, adolescentes ou jovens,
residentes em Recife/Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, que falam sobre
sentimentos, memórias, dúvidas e projetos.
EXITE
06 MIN - 2007 - DVD
Produção: ADRIANA CASTANHO/BRUNO BELUCCI/GABRIEL REIS/TATIANA LOLA
Direção: César Netto
Através de quatro personagens de idades, etnias e classes sociais diferentes,
moradores de uma grande metrópole, enfoca a síndrome do pânico.
A FEITICEIRA DE TUCUNDUVA
15 MIN  2007  DVD
Produção: RBS TV
Direção: Márcio Schoenardie
Estranhos métodos de cura, conflitos religiosos e fé. Mistura ficção e
depoimentos para contar a história baseada numa benzedeira que viveu no Brasil.
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FLOR DILACERADA
15 MIN  2008 - MINI-DV
Produção: CURSO DE CINEMA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Direção: Flávio Monteiro de Souza
Focaliza o público em geral acerca da mortalidade materna no Brasil. São
abordados aspectos epidemiológicos, técnicos, sociais e humanos da tragédia
que significa a morte de uma mulher no ciclo grávido-puerperal. Utilizam-se como
recursos depoimentos de professores e leigos, além de dramatizações.
GERAÇÃO SAÚDE  HANSENÍASE
23 MIN  2006 - BETACAM-DIGITAL
Produção: MEC / TV ESCOLA / ANA LAURA NAVES
Direção: Daniela Cucchiarelli
Um jovem estudante descobre que tem hanseníase e procura orientação médica.
Um grupo de estudantes se mobiliza em uma campanha a favor da informação e
contra o preconceito à doença. Durante o programa o público vai conhecer as
causas e formas de transmissão da hanseníase e vai aprender a identificar os
sintomas, manchas e nódulos suspeitos, além de desmistificar a doença
por meio do conhecimento.
HIGIENE PESSOAL E DENGUE
15 MIN - 2008  DVD
Produção: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP
Direção: Jicele Almeida
Trabalho realizado nas creches EMEI e EMEF do município de Porto Ferreira/SP
para conscientização e percepção.
HOMEM QUE É HOMEM...
30 SEG  2007 - DVD
Produção: PAZELLI PRODUÇÕES
Direção: Pedro Pazelli
O filme mostra que homem que é homem não tem vergonha de fazer o exame
de próstata.
HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM CÂNCER
13 MIN  2006 - DVCAM
Produção: 4 VENTOS
Direção: Marcia Medeiros
Registro das iniciativas do INCA no campo da humanização no atendimento dos
pacientes com câncer, especialmente por meio do trabalho da clínica ampliada e
interdisciplinar no Hospital do Câncer IV, unidade especializada em cuidados
paliativos. Acompanha a visita domiciliar de equipe constituída de médica e
fisioterapeuta a uma paciente impossibilitada de sair de casa, desde os
preparativos da equipe até a chegada na casa da paciente.
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IRMÃOS DE RIM
15 MIN  2004 - MINI-DV
Produção: CÉSAR GANANIAN
Direção: César Gananian/Dinho Zaclis História sobre a vida e a fé de pessoas que
encontraram no transplante, sua única esperança.
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MEDO DE QUÊ?
18 MIN  2005 - DVD
Produção: JAH COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL LTDA
Direção: Reginaldo Bianco
Animação que conta a estória de Marcelo, um garoto que, como tantos outros,
tem sonhos, desejos e planos. Seus pais, seu amigo João e a comunidade onde
vive também tem expectativas em relação a ele. Porém, nem sempre os desejos
de Marcelo se alinham às expectativas das pessoas. Eixo de conflito entre o que
se quer ser e o que os outros idealizam do personagem Marcelo.
MEMÓRIA CAFUSA
29 MIN  2008 - MINI-DV
Produção: MANOEL DANTAS
Direção: Manoel Dantas
Durante os jogos pan-americanos, o Museu do Índio, no Maracanã, corria o
risco de demolição e várias etnias do Brasil ocuparam o museu para impedir a
demolição.
MUITO ALÉM DO SEXO
20 MIN  2008 - DVCAM
Produção: VIDEOLOGIA COMUNICAÇÃO
Direção: Daniel Reis
Busca fazer uma análise sociológica do distúrbio sexual conhecido como
disfunção erétil. Também discute como o sexo é visto pela sociedade nos dias de
hoje e levanta questões como os problemas físicos e psicológicos que o
distúrbio provoca e o caso de muitos jovens que tomam medicamentos de forma
ilegal
para garantir um bom desempenho.
MUNDO EM MUDANÇAS
07 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: ERD FILMES
Direção: Josias Pereira
Será que o homem está pronto para as mudanças ocorridas na sociedade? Será
que a nova mulher entende o velho modelo de homem? Casal entra em conflito
em relação à mudança de papéis de gênero.
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NEM TE CONTO - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DE CAMPINAS/SP
18 MIN  2008 - DVD
Produção: PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DE CAMPINAS
Direção: Álvaro Marinho / Rodrigo Braga
Relata a construção e a divulgação de um material educativo de prevenção às
DST/AIDS elaborado por adolescentes e jovens bissexuais, gays e travestis. As
imagens mostram as oficinas de criação, a noite de lançamento e a divulgação
feita pelos criadores do zine Nem te conto, junto a seus pares em uma praça
na região central da cidade.
NOSSOS DIREITOS COMO USUÁRIAS DO SUS
30 MIN  2005 - DVD
Produção: SINOS
Direção: Sinos
Apresenta 7 esquetes representando situações típicas vividas por usuárias do
serviço público de saúde quando o assunto é maternidade e todas as questões
que o tema demanda.
OLHAR DA USP: DOENÇAS ENDÊMICAS
28 MIN  2008 - DVCAM
Produção: TV USP
Direção: Ana Paula Chinelli
Em 2008, o Brasil enfrentou duas epidemias: de dengue e de febre amarela.
Apesar de os meios de combater essas doenças serem conhecidas, por que elas
ainda fazem vítimas em número recorde no país? Sendo que o Aedes Aegypti, que
hoje transmite a dengue, havia sido extinto na década de 50, quando transmitia
a febre amarela. Já a tuberculose, mesmo com tratamento disponível, mata 5
mil brasileiros por ano. São todas doenças da pobreza? Podemos controlar ou
eliminá-las? Para responder a essas perguntas O Olhar da USP entrevista Marcos
Boulos, Expedito Luna, Gonzalo Vecina e Isaías Raw.
ORIENTAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE
DE IMAGEM EM RADIOLOGIA ORAL
08 MIN - 2006 - DVD
Produção: CLAUDIO DOMINGUES DE ALMEIDA
Direção: Claudio Domingues de Almeida
Mostra, de forma didática, ao profissional da área de odontologia, informações
sobre as normas do Ministério da Saúde, referentes à proteção nos exames
radiológicos no Brasil, e ainda orienta como proteger o paciente.
PIPAS NO AR
22 MIN  2005 - DVCAM
Produção: PB VÍDEO COMUNICAÇÃO
Direção: Paulo Baroukh
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Um trabalho pioneiro na área de inclusão sexual e direitos humanos. Comprova a
possibilidade e a necessidade de se trabalhar com pessoas que recebem poucas
informações sobre educação sexual e prevenção, por conta de preconceitos e
pensamentos equivocados a respeito da deficiência mental e sexualidade.
1º FESTIVAL DE MÚSICA DA FREGUESIA DO Ó
38 MIN  2003  MINI-DV
Produção: INSTITUTO IMAGEM VIVA
Direção: Daniel Rubio
O 1o. Festival de Música da Freguesia do Ó foi uma realização da ONG Gesto &
Ação, como exemplo de uma ação cultural mobilizadora da prevenção da Aids,
que abordou a questão da vulnerabilidade ao HIV/Aids frente às violências
estruturais, revelando, ainda, novos talentos musicais da zona norte de
São Paulo.
PROJETO ABO DUAS RODAS COMUNIDADE
15 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: SÉRGIO LUIZ PACHECO E RENALDO JUNKES
Direção: Jonas de Souza
Registra a iniciativa de uma entidade de classe (ABO-JS) e uma empresa privada
(Duas Rodas Industrial), na cidade de Jaraguá do Sul - SC, que levam a diversos
bairros do município a promoção em saúde bucal através de teatro, brincadeiras,
palestra para os pais, concurso de pinturas e lazer, envolvendo toda a família.
Um trabalho voluntário de odontólogos e funcionários da empresa, que teve
início no ano de 2002 e continua até hoje.
RECONTANDO UMA HISTÓRIA
39 MIN  2004  DVD
Produção: ODILA FONSECA
Direção: Odila Fonseca
Dirigido aos trabalhadores, movimentos socais, gestores e estudantes, se propõe
a resgatar um olhar da construção da cidade de Campinas/São Paulo, através das
políticas públicas de saúde. Vários atores sociais colaboram no conteúdo.
ROMANCE
45 SEG  2008 - DVD
Produção: LUCIANO FIGUEIREDO / MARCOS MOREIRA
Direção: Luciano Figueiredo
Animação sobre prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO POVO XAVANTE
26 MIN  2007 - Mini-DV
Produção: ASSOCIAÇÃO NOSSA TRIBO
Direção: Leandro Parinai´á/Jony Xavante
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O ancião mais velho da aldeia Wederã, da Terra Indígena de Pimentel Barbosa no
Mato Grosso, Cidaneri, conta como era a alimentação do povo Xavante antes do
contato com o branco. Explica também porque os índios Xavante estão ficando
doentes depois que foram inseridos alimentos industrializados como o açúcar, os
refrigerantes e salgadinhos que são muito apreciados pelos índios. Esta mudança
na alimentação, entre outros fatores, causa nos adultos, doenças que eram
inexistentes antes do contato como pressão alta, doenças do coração e diabetes.
SAÚDE E CÂNCER
26 MIN  2007 - HD
Produção: BOSSA NOVA FILMS
Direção: Paula Cosenza/Lecuk Ishida
Ainda hoje o câncer é estigmatizado, visto como sinônimo de morte. Este
episódio mostra os imensos avanços que tornaram o câncer tratável e, em muitos
casos, curável. Veja como um paciente transformou a palavra câncer em
cura. Série Saúde Todo Dia.
SAÚDE E DOENÇAS CARDIOVASCULARES
26 MIN  2007 - HD
Produção: BOSSA NOVA FILMS
Direção: Paula Cosenza/Lecuk Ishida
As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e o Brasil não é
exceção. Essa realidade poderia ser modificada pela simples adoção de
comportamentos mais saudáveis ao alcance de todos.
SAÚDE NO CARNAVAL
09 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: CABRA QUENTE FILMES
Direção: Wilson Freire/Acioli Neto /Daniela Araújo/Rita Vasconcelos
Apresentação das ações da Secretaria de Saúde do Recife/Pernambuco, no
período do carnaval, dentre as quais: o trabalho de fiscalização da vigilância
sanitária; a prevenção de DST/Aids; a atuação do SAMU, e do programa Mais Vida
de redução de danos no consumo de álcool, fumo e outras drogas.
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE
26 MIN - 2007 - HD
Produção: BOSSA NOVA FILMS
Direção: Paula Cosenza/Lecuk Ishida
A sustentabilidade ambiental está diretamente relacionada à falta de informação
e cuidados com a higiene. Veja o que o Dr. Dráuzio Varella diz sobre a prevenção
e o tratamento da dengue, muitos meses antes da epidemia carioca.
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SOBREVIDAS: HISTÓRIAS ALÉM DO CÂNCER
60 MIN  2007 - DVD
Produção: ALUNOS DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / UNIJUÍ
Direção: Régis Orlando Rasia
Aborda a luta contra o câncer através do relato de 4 pessoas que tiveram as suas
vidas abaladas pela doença. Conta também com o relato de um médico
oncologista condutor do diálogo científico, Dr. Fábio Franke. O aspecto
informativo a respeito da doença é fundamental no documentário. (Projeto de
final de curso de alunos de Comunicação Social da Universidade de Ijuí/Rio
Grande do Sul).
SUPERAÇÃO
18 MIN  2007 - DVCAM
Produção: SP FILMES DE SÃO PAULO
Direção: Ugo Giogertti
A trajetória de uma paciente de hanseníase, do momento em que recebe a
notícia até a cura.
TEPRIGE - SORRISO BONITO
21 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: PRÓ-NATIVOS
Direção: Rui Arantes
Filmado e editado pelos próprios índios Ikpeng com a participação de
professores, alunos e membros da comunidade, objetiva ensinar, de forma
dinâmica e ilustrativa a importância dos cuidados com a saúde bucal. Fala ainda
sobre as principais causas das doenças bucais e as formas de autocuidado
adotadas atualmente pela cultura Ikpeng. Falado em língua nativa e legendado
em português.
ABRE OLHO MUNDO - TUBERCULOSE E DOTS
07 MIN  2007 - DVD
Produção: TRANSFORMARTE
Direção: Murilo Peixoto da Mota
Através de entrevistas realizadas com lideranças e profissionais de saúde, entre
outros atores diretamente envolvidos com o problema da tuberculose, é
esclarecido o significado desta estratégia de intervenção na cura da doença.
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TURMA DO ESCOVINHA EM UMA AVENTURA NO PARQUE
09 MIN  2006 - DVD
Produção: FABIANO VIEIRA VILHENA
Direção: Fabiano Vieira Vilhena
Conta a história de uma turma de amigos que durante um passeio no Parque
Roberto Burle Marx, em São José dos Campos, São Paulo, são abordados pela
gangue do Placão, personagens característicos de problemas de saúde bucal.
Assim, de uma forma bem emocionante e divertida, o desenho orienta sobre os
cuidados da higiene bucal, contemplando assuntos pertinentes a ecologia, a
educação e ao folclore brasileiro.
TV PINEL: UMA NAVE MUITO LOUCA
58 MIN  2003 - S-VHS
Produção: TV PINEL
Direção: Equipe da TV Pinel
Ficção. Uma nave muito louca mostra o que sairia do encontro de aliens muito
doidos com o pessoal do Pinel. A situação mundial leva Os embaixadores às
ruas para saber das pessoas qual o nosso papel diante disso tudo. O coordenador
nacional de saúde mental, Dr. Pedro Gabriel Delgado é o entrevistado de
Jaqueline Batista, no quadro Perfil. Traz ainda as ficções Loucura pouca é
bobagem, Rádio Atula, o Show do Gilsão -, uma animação em massinha e
uma entrevista com Erli Mascarenhas, ator que dá vida, entre outros, ao
personagem Dr. Fritz.
UM OUTRO OLHAR
31 MIN  2007 - DVCAM
Produção: TELENEWS SERVICE LTDA
Direção: Leonardo Dourado / Tiago Carvalho
Documenta o desenvolvimento, ações, objetivos e modo de funcionamento dos
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), além de sua integração com a atenção
básica no Programa Saúde da Família. Os depoimentos de pacientes e familiares
passam a dimensão e a importância desse serviço oferecido pelo poder público.
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UM SIMPLES ABRAÇO
55 SEG  2008 - DVD
Produção: PEDRO CAETANO / FILIPE FERRAZ
Direção: Pedro Caetano
Tenho AIDS. Se você não tem preconceitos, me abrace! Segurando um cartaz
com essa frase gritantemente provocadora, um jovem caminha pela região mais
movimentada do Centro de Juiz de Fora, despertando atenção da população.
Surpreendido ele recebe carinhosamente a atenção e abraços dos transeuntes.
UMA DOSE DE SAÚDE
24 MIN  2006 - MINI-DV
Produção: TV PUC RIO
Direção: TV PUC Rio
As vacinas foram uma importante conquista da medicina moderna. Mostra como
surgiu a primeira vacina, no século XVIII, a importância dos calendários de
vacinação e a erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite. E ainda, as
recentes conquistas, como a vacina contra o vírus HPV, transmissor do câncer de
colo de útero, e os desafios da medicina na busca da vacina para doenças graves
e com grande incidência, como a Aids e a dengue.
URBANISMO
04 MIN  2005 - DVD
Produção: CARANGUEJO.COM/UNIVILLE
Direção: Chicolam
Mostra o reflexo do urbanismo e o crescimento e o progresso de uma sociedade
e uma região nela vinculada. Mostra um caranguejo nas diversas situações
cotidianas da cidade e como isso afeta seus modos de vida e seu habitat.
CURTA A NATUREZA
01 MIN  2007 - DVD
Produção: PAZELLI PRODUÇÕES
Direção: Pedro Pazelli
Um grupo de turistas resolve ir às montanhas, porém poluem sonoramente o
ambiente e a natureza reage.
É PRECISO VACINAR (SÉRIE VOVÓ SAÚDE)
45 SEG  2007 - DVD
Produção: PAZELLI PRODUÇÕES
Direção: Pedro Pazelli
A Vovó Saúde mostra a importância das vacinas.
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LOUCAS PELO DIREITO DE DECIDIR
21 MIN  2007 - DVD
Produção: SINOS / LOUCAS DE PEDRA LILÁS
Direção: Aline Lucena/Ana Bosch
Apresenta 8 esquetes sobre o respeito à decisão das mulheres quando elas
enfrentam uma gravidez indesejada.
MALUCO-BELEZA
30 MIN  2007 - MINI-DV
Produção: FITA GOMADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Direção: Gisella de Mello
Um passeio pelos malucos-beleza da cidade do Rio de Janeiro em contraponto
com os trancafiados em manicômios e com a história da reforma psiquiátrica.
MAIS VIDA
09 MIN  2005 - MINI-DV
Produção: MAC VÍDEO PRODUÇÕES
Direção: Fernando Boulitreau
Apresenta uma rápida perspectiva do trabalho que o Programa MAIS VIDA realiza
entre dependentes químicos, que procuram ajuda para se livrar do vício. Os
depoimentos dos próprios dependentes revelam a grande importância deste
programa para a sociedade.
A MEDICINA DA ALMA
52 MIN  2004  MINI-DV
Produção: ALEXANDRE FRASCARI
Direção: Norberto Keppe
Apresenta o livro A Medicina da Alma que foi publicado há 40 anos e já serviu
de tese para muitos médicos. É considerado praticamente o primeiro livro de
medicina psicossomática no Brasil. Programa O Homem Universal.
INSANIDADES
20 MIN  2004 - BETACAM
Produção: FINISH / CAROLINA BERGER
Direção: Luiz Alberto Cassol
A partir da pergunta: Você acha que sua vida é uma loucura? Por quê?, convida
populares, em uma praça pública, a apresentarem sua percepção de loucura.
Muitos associam ao corre-corre do cotidiano, suas histórias de vida, suas
angústias, etc.
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GRUPO HARMONIA ENLOUQUECE
12:00h  Hall  Pavilhão de Exposições
O projeto Convivendo com a Música nasceu no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro há
mais ou menos 6 anos, através do desejo de oferecer um espaço onde os sujeitos envolvidos
pudessem vivenciar diversas atividades sonoras musicais, dando lugar à expressão, à
criatividade e à comunicação, sendo coordenada pelo psicólogo e musicoterapeuta Sidnei M.
Dantas.
Trata-se de uma atividade aberta a todos da instituição, sejam usuários ou técnicos,
pessoas que, afetadas pela música e pela poesia, encontram-se uma vez por semana para
ouvir, cantar, tocar, compor e, sobretudo, estabelecer um contato rico em sentimentos e
emoções através da matéria sonora. Através dessas composições, fala-se da história de vida
dessas pessoas e, dessa forma, pretende-se intercambio e valorização de vivencias. O grupo
Harmonia Enlouquece emerge como desdobramento de tais encontros, dando corpo e voz aos
nossos delírios musicais, com canções próprias e interpretações do cancioneiro popular.

GRUPO BLACK CONFUSION
12:00h  Hall  Pavilhão de Exposições
O Grupo Black Confusion é um grupo de Rap criado no Centro de Atenção Psicossocial 
CAPS - 08 de Porto Alegre. O grupo surge depois de um trabalho de Oficina de Rap. Esta
atividade/oficina tem por sua vez Hip Hop como meio de aproximação desenvolvendo
manifestações a partir de temas apontados pelo movimento, e incluindo junto a estes a
reforma psiquiátrica. Desta forma, violência, opressão, exclusão, empoderamento, consciência
crítica e advocacy centralizam o foco de expressão para as políticas de desinstitucionalização.
Como a maioria dos integrantes do grupo são jovens negros e de periferia, a questão
racial é também uma questão importante do grupo.O Hip Hop na saúde mental como
costumam apresentar seu trabalho, faz ritmo e poesia e difundi a importância da reforma
psiquiátrica: Trancafiar já era, não a exclusão: nos inclua. O mundo lá fora precisa de mim, o
mundo lá fora precisa de ti, não vamos deixar que calem nossa voz, o mundo lá fora precisa de
nós. A experiência estética do fazer Rap ampliou o encorajamento criativo dos participantes,
além de muitas músicas. O grupo Black Confusion, há 5 anos vem participando de diferentes
eventos de Hip Hop e de saúde mental no estado.
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CERIMÔNIA DE ABERTURA
Hino Nacional
Maria Cristina Sorrentino (vocal),
Michel Dorfmann (piano elétrico)
Karlo Kulpa (violino)
17:30h  Teatro do Sesi  Pavilhão de Congressos
Maria Cristina iniciou seus estudos em canto com a Mezzo-soprano uruguaia Lidia
Belardi. Durante o ano de 1995 estudou em Madri,Espanha , com o Soprano Angeles Gulim.
Participou do concurso Internacional em Montevidéu para o musical Jesus Cristo Super Star,
de Lloyd Webber, sendo selecionada em primeiro lugar e conquistando o papel de Maria
Madalena nesta obra, sob a regência do Maestro Gerardo Moreira. Na mesma temporada de
Ópera cantou com tenor Plácido Domingos.
Maria Cristina tem sido requisitada pelo Governo e Prefeitura para abertura de eventos
Solenes. Nos EUA cantou com o Coral do Tabernáculo e fez dois recitais em Salt Lake (Utah)
sendo convidada, após sua apresentação, para interpretar duas canções com o International
Choire of Children .

THOLL, IMAGEM E SONHO
19:30h - Teatro do Sesi  Pavilhão de Congressos
Tholl, Imagem e Sonho é uma trupe pelotense que, despretensiosamente, montou o
trabalho de técnicas circenses, com uma roupagem moderna e arrojada, numa metalinguagem
teatralizada. É chamado de novo circo e completa seis anos em cartaz no dia 15 de
novembro de 2008. As cenas de Tholl transmitem-falam, sem uso de texto, o trabalho de
equipe, cooperação, humor, ousadia, equilíbrio, desafio, sonho, alegria e muita magia.
Toques de modernidade, iluminação sofisticada, dança coreografada e música vibrante
marcam a performance do Grupo Tholl. Transpiram espontaneidade e naturalidade. Em cada
artista transborda o amor à arte e a capacidade de superação de seus próprios limites - físicos
e emocionais. Cada um é autor de sua própria maquiagem. O figurino é criado pelo diretor
geral, João Bachilli e confeccionado pelo próprio Grupo.
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BANDA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
19:30  Teatro do Sesi  Pavilhão de Congressos
A Banda Municipal de Porto Alegre foi fundada em 13/07/1925 pelo Intendente Otávio
Rocha, que encarregou os professores José Acorsi e José Andrade Neves de organizarem uma
banda dentro dos moldes europeus. Seu primeiro regente, José Leonardo, foi trazido da
Itália,e era formado pelo Conservatório de Palermo. Os componentes, entre os quais diversos
músicos italianos e argentinos, prestaram concurso para integrarem a Banda. Inicialmente o
conjunto tinha sessenta figuras, representando todas as famílias de instrumentos usados nas
grandes bandas adotando o perfil sinfônico.
Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, em 1988, a Banda foi incorporada a
este órgão, subordinada à Unidade de Música.
A partir de 1989, a Banda ampliou sua área de ação: além das atividades em escolas que
já realizava projeto Be-a-bá, iniciou o projeto Prá ver a Banda... que tinha como objetivo
possibilitar à população o contato com esta importante formação musical, através da
apresentação de um repertório composto por diferentes gêneros musicais nacionais e
estrangeiros. Nessas apresentações também são identificados os instrumentos e suas funções
dentro do conjunto. Ainda neste período, a Banda passou a realizar espetáculos nos teatros da
cidade, em conjunto com músicos locais. Após tão longa existência, foi gravado o primeiro
disco (em LP), que encontra-se esgotado.
Hoje, com a ajuda da comunidade musical, a Banda retoma os investimentos, que, de
bom grado, vem colaborando com o projeto Encontrabanda de forma quase gratuita. O
projeto tem sido um sucesso. Trata-se de um encontro entre a Banda e instrumentistas
históricos do Rio Grande do Sul, como Geraldo Flach, Plauto Cruz, Renato Borghetti, Derico
Sciotti (programa doJô Soares) e muitos outros. Todos os eventos têm por bilheteria o
recolhimento de alimentos para entidades assistenciais. Estamos preparando a gravação de um
CD no qual, a cada faixa, haverá a participação de um músico convidado interpretando uma
composição de sua autoria. Seu atual maestro é Marcelo Nadruz.
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