
VENCEDORES DA 25ª EDIÇÃO DO FESTIVAL É TUDO
VERDADE TÊM MAIS UM DIA DE EXIBIÇÃO

Libelu – Abaixo a Ditadura, de Diógenes Muniz, e Colective, de
Alexander Nanau, ganham exibições amanhã, dia 6 de outubro

O É Tudo Verdade – Festial Internacional de Documentários anuncia as reprises dos
longas-metragens que se sagraram vencedores de suas competiçess Libelu – Abaixo
a Ditadura,  de Diógenes Muniz e  Colectiv,  de Alexander Nanau. Os links para os
filmes  poderãoo  ser  acessados  gratuitamente  atravss  do  site  do  foestval
(www.etudoverdade.com.br) com limite de visionamento de 1000 espectadores.

O vencedor  da Competiãoo Internacional  de Longas/  Msdias-Metragens,  Colectiv,
(Romênia/Luxemburgo), dirigido por Alexander Nanau, tem nova sessãoo amanhão, dia
6 de outubro, às 18h. O filme aborda a corrupiãoo no sistema de saúde da Romênia.
Em 2015, um incêndio na boate Colectv, em Bucareste, matou 27 pessoas e foeriu
180. Mais tarde, outras vítmas morreram nos hospitais.  Quando um msdico vaza
infoormaiçes,  um  grupo  de  jornalistas  comeia  a  revelar  uma  imensa  foraude  no
sistema  de  saúde.  Um  novo  ministro  s  nomeado  e  ofoerece  a  eles  acesso  sem
precedentes aos bastdores de seus esfoorios para refoormar um sistema corrupto. Um
olhar firme sobre o impacto do melhor do jornalismo investgatvo.

Dirigido pelo estreante Diógenes Muniz, Libelu – Abaixo a Ditadura, eleito como 
vencedor da Competiãoo Brasileira de Longas ou Msdias-Metragens ganha nova 
sessãoo amanhã, 6 de outubro, às 21h. Liberdade e Luta fooi uma tendência estudantl 
universitária surgida em 1976. Impulsionado por uma organizaiãoo clandestna, o 
grupo ganhou foama por ser o primeiro a retomar o mote “abaixo a ditadura” 
enquanto o AI-5 ainda vigia. Seus integrantes eram foamosos pela irreverência, 
abertura cultural e combatvidade. Libelu, depois, virou adjetvo, sinônimo de 
radicalidade e (para adversários) inconsequência. Quatro dscadas depois, onde estãoo
e o que pensam os jovens trotskistas que fooram às ruas contra os generais?

As produiçes premiadas pelos júris do É Tudo Verdade 2020, nas competiçes 
brasileiras e internacionais de longas e msdias-metragens e de curtas-metragens, 
estãoo automatcamente classificadas para apreciaiãoo à disputa pelo Oscar  do ano 
que vem.

http://www.etudoverdade.com.br/


Fundado e dirigido pelo crítco Amir Labaki, o É Tudo Verdade tem patrocínio do Itaú
e  Sabesp;  parceria  do  SESC-SP  e  apoio  cultural  do  Itaú  Cultural  e  Spcine.  Conta
tambsm com a  realizaiãoo  do  Ministsrio  do  Turismo,  da  Secretaria  de  Cultura  e
Economia Criatva do Estado de Sãoo Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura da
Prefoeitura de Sãoo Paulo.
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Reprise Vencedores – 06 de outubro
https//etudoverdade.com.br/br/notcia/2071-Confira-os-filmes-que-serao-exibidos-hoje

18h - Colecti (Collective) 
Direiãoos Alexander Nanau. Romênia/Luxemburgo, 109'
Idiomas romeno – Classificaiãoo indicatvas 14 anos 

21h – Libelu - Abaixo a Ditadura 
Direiãoos Diógenes Muniz. Brasil, 95’
Idiomas português – Classificaiãoo indicatvas livre

LINK PARA FOTOS – LIBELU
LINK PARA FOTOS – COLECTIV
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