CICLO SESC / É TUDO VERDADE APRESENTA SEIS
LONGAS PREMIADOS NA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DO
FESTIVAL NA ÚLTIMA DÉCADA
a partr de 8/10 de outuurro os flmes fcam disponíveis
pela platuaforma do SESC Digitual
A 25ª edição do É Tudo Verdade – Festiaa Internacionaa de Documentários, maior
competição documetaa喼 da América Latta, apresetaa o Cic喼o SESC / É Tudo Verdade,
com seis longas-metragens brasileiros premiados na Competção Brasileira do
festival na últma décadaa
Os flmes fcam disponíiveis na plataforma Sesc Digital a partr de 8 de outubroi pelos
períodos abaixo:
Auto de Resistênciai de Natasha Neri e Lula Carivalho (2018) – até 07/11
Cidades Fantasmasi de Tyrell Sprencer (2017) – até 23/10
O Futeboai de Sergio Oksman (2016) – até 07/11
Homem Comumi de Carlos Nader (2013) – até 07/11
Mataram Meu Irmãoi de Cristano Burlan (2013) – até 07/11
Dois Temposi de Arthur Fontes e Dorrit Hazarim (2010) – até 07/11

LINK PARA FOTOS DOS FILMES
Auto de Resistência (Police Killing)
Direção: Natasha Neri e Lula Carivalhoa Brasili 2018i 104’a
Classifcação indicativa: 16 anos
Roteiro: Natasha Neri e Juliana Farias
Fotografa: Lula Carivalho e Pedro oon Krüger
Longa brasiaeiro iencedor de 2018
Um panorama contemporâneo de homicídios pratcados pela polícia contra ciivisi no
Rio de Janeiroi em situações inicialmente classifcadas como legítma defesaa As
ivítmas de assassinato são acusadas de serem trafcantes e de terem trocado tros
com os policiaisa No entantoi a iversão da PM é posta em xeque pelo surgimento de
ivídeos e pela luta de mães que tentam proivar a inocência de seus flhosa O flme
retrata o embate de iversões no julgamentos de casos nas ivaras dos Tribunais do Júrii
os bastdores das inivestgações policiais e a Comissão Parlamentar de Inquérito
estadual instaurada para apurar o alto índice de mortes decorrentes da ação policial
no Rioa

Cidades Fantasmas (Ghostu Towns)
Direção: Tyrell Spencera Brasili 2017i 70’a
Classifcação Indicativa: 10 anos
Roteiro: André Luís Garciai Carolina Silivestrin e Guilherme Soares Zanella
Fotografa: Glauco Firpo
Longa brasiaeiro iencedor de 2017
Em Humberstone (Chile)i resquícios na paisagem e memórias de sobreiviiventes mal
conseguem ilustrar a prosperidade da época em que dali saía boa parte do salitre
exportado para todo o mundoa Nas imediações da antga Fordlândia (PA)i casas hoje
ocupadas por posseiros são os últmos sinais de uma cidade norte-americana
construída por Henry Ford no auge do ciclo da borrachaa Armeroi na Colômbiai teive
sua população pratcamente erradicada pela erupção do ivulcão Neivado del Ruizi em
1985a ointe e cinco anos depois de ter sido inundadai após a quebra de uma
barragemi ruínas da oilla Epecuéni na Argentnai emergiram para expor os restos de
uma antgamente animada estação de águas medicinaisa
O Futeboa (O Futuerol)
Direção: Sergio Oksmana Brasil/Espanhai 2015i 70’a
Classifcação indicativa: Liivre
Roteiro: Carlos Muguiroi Sergio Oksman
Fotografa: André Brandão
Longa brasiaeiro iencedor de 2016
Sergio e seu paii Simãoi não se iviram ao longo de 20 anosa A realização da Copa de
2014 no Brasil fornece ao flhoi que mora na Espanhai um pretexto para coniviiver
algum tempo com o paii retomando seu antgo hábito de assistrem a jogos juntosi
mantdo quando o flho era garotoa À medida que ambos se reaproximami suas
coniversas os leivam ao encontro do passado e das questões deixadas em aberto pela
distânciaa Correndo em paralelo com os jogos da Copai seus encontros deixam claro
que algo escapou do plano iniciala E que esta iviagem poderá trazeri mais do que
reconciliaçãoi uma exploração em território desconhecidoa
Homem Comum (Ordinary Man)
Direção: Carlos Nadera Brasili 2013i 110’a
Classifcação Indicativa: Liivre
Roteiro: Carlos Nader
Fotografa: Azul Serra / Carlos Nader / Fernando Laszlo / oictor Ciivita
Longa brasiaeiro iencedor de 2014
Ao longo de quase 20 anosi o cineasta Carlos Nader coniviiveu com o caminhoneiro
paranaense Nilson de Paula e sua famíliaa Desde o inícioi haivia o projeto de realizar
um documentárioi cujas intenções se transformam ivisceralmentei num processo
também captado pela câmeraa Durante esse períodoi transformam-se as ividas de
Nilsoni que adoecei de sua mulheri Janei e de sua única flhai Licianei assim como a
do diretori que passa a fazer parte deste círculo também afetivamentea Grandes
questõesi como o sentdo da ividai incorporam-se à própria tessitura do flmei ao

qual se contrapõem trechos do clássico “A Palaivra” (Ordet)i de Carl Dreyeri
eividenciando conexões estétcas e existenciaisa
Mataram Meu Irmão (They Killed My Brotuher)
Direção: Cristano Burlana Brasili 2013i 77’
Classifcação Indicativa: 12 anos
Roteiro: Cristano Burlan
Fotografa: Rafael Nobre
Longa brasiaeiro iencedor de 2013
Reconsttuindo os detalhes da morte de seu irmãoi Rafael Burlan da Silivai ocorrida
há 12 anosi o cineasta Cristano Burlan lança-se a uma jornada pessoal que conduz
ao coração de um círculo de iviolência em torno dos bairros da periferia paulistana –
como o Capão Redondoi onde moraiva a família e o irmãoi de 22 anosi foi morto com
sete trosi em 2001a Explorando as razões do enivolivimento do irmão com drogas e
roubo de carrosi o diretor expõe partes de sua própria história familiari ouivindo
parentes e amigosi cujos depoimentos trazem à tona os destnos de diiversos
personagensi mapeando o histórico de dolorosas feridas emocionaisa
Dois Tempos (Welcome Back)
Direção: Dorrit Harazim e Arthur Fontesa Brasili 2010i 82’a
Classifcação Indicativa: Liivre
Fotografa: Alberto Bellezia
Longa Brasiaeiro iencedor de 2011
Apontada pelas estatstcasi a ascensão da classe média brasileira é radiografada
neste documentárioi em que os diretores Dorrit Harazim e Arthur Fontes reivisitam
uma família da zona leste paulistana que protagonizou um trabalho anteriori “A
Família Braz” (2000)a Seu Toninhoi dona Maria e três dos quatro flhosi Denisei Gisele
e Éder – o mais ivelhoi Andersoni se casou e mudou – contnuam morando na mesma
casai na oila Brasilândiaa Mas sua renda e perspectivas profssionais e culturais
ivisiivelmente se ampliarama Denisei que era recepcionistai hoje é ivendedorai tem
cartão de créditoi já fez plástca e iviajou de aiviãoa Gisele estuda pedagogia e tem seu
notebooka Éder desistu de ser motoboyi formando-se técnico de laboratórioa
Anderson trabalha com seguros e planeja uma iviagem ao exteriora
Criado e dirigido pelo crítico Amir Labaki, o É Tudo oerdade tem patrocínio do Itaú e

Sabesp; parceria do SESC-SP e apoio cultural do Itaú Cultural e Spcinea Conta
também com a realização do Ministério do Turismoi da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura da
Prefeitura de São Pauloa
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