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Centro Cultural UFMG reúne 
narrativas admiráveis em mostra 

de Cinema Argentino

Últimos dias para se inscrever 
nos cursos da Escola SENAI 

para o Audiovisual

Você tem até o dia 
9 de maio para se ins-
crever em um dos três 
cursos on-line de aper-
feiçoamento profissional 
em Audiovisual, recém-
lançados pelo SENAI-
MG: Iluminação e Ceno-
grafia para Espetáculos 
e  Audiov isua l ;  Áudio 
para Música e Produ-
ções Audiovisuais; e Ins-

talações Elétricas para 
Produções Audiovisuais 
e de Entretenimento. 

No formato 100% on-
line, os alunos podem 
estudar de onde quiser 
e ter acesso às melho-
res oportunidades no 
mercado de trabalho.

Os cursos têm carga 
horária de 80 horas e 
profissionais que são 

O CineCentro de maio 
indica uma seleção de obras 
argentinas de extrema rele-
vância para entender como 
essa produção cinemato-
gráfica se consolidou como 
uma das mais importantes 
da América Latina, mesmo 
com as sucessivas crises 
políticas e institucionais 
vividas pelo país. A retoma-
da da produção argentina 
ocorreu a partir da década 
de 1990, denominada de 
“Nuevo Cine Argentino”, 
que demonstrou as possi-
bilidades de efervescência 
cultural em tempos difíceis.

Os filmes que compreen-
dem o novo cinema argen-
tino expressam o contexto 
histórico e cultural da Ar-
gentina impulsionada pela 
estrutura de produção inde-
pendente e de baixo orça-
mento, roteiros inteligentes 
e arrojados, habilidade téc-
nica e refinamento estético. 
A filmografia do país vizinho 
tem se afirmado cada vez 
mais expressiva, ocupando 
lugar de destaque com seus 
temas fortes que transitam 
entre dramas familiares e 
políticos, romances e to-
ques de humor.

Os cineastas do país 
passaram a atrair o interes-
se da crítica internacional 
e do público, recebendo 
diversos prêmios e indi-

grandes referências no 
mercado audiovisual, 
como Gabriel Pedernei-
ras, Filipe Pederneiras, 
André Cabelo e Marina 
Arthuzzi. 

Para você que já atua 
no mercado audiovisual 
ou quer se especializar, 
venha para o SENAI-MG. 

Conheça os cursos, 
escolha o seu e matri-

cule-se, As inscrições 
estão abertas!!!
h t t p : / / w w w 7 . f i e m g .
c o m . b r / s e n a i / p r o d u -
to /economia -c r i a t i va 
C e n t r o  C u l t u -
r a l  S e s i  M i n a s  B H 
s e s i c u l t u r a m g @
f i e m g . c o m . b r 
Con ta to :  (31 )  3241-
7 1 7 5  l  w h a t s a -
pp  (31 )  98634-4182 
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A retomada da produção argentina ocorreu a partir da década de 1990, de-
nominada de “Nuevo Cine Argentino”, que demonstrou as possibilidades de 

efervescência cultural em tempos difíceis

cações em festivais como 
Berlim, Cannes, San Se-
bastián e Veneza. Em 1986, 
A história oficial, de Luis 
Puenzo, foi o                      Página 04

Trabalhe no setor que mais cresce no mundo
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Atenção à Conscientização da Fibromialgia! 
Doença afeta saúde física e mental, 

mas pode ser controlada

Pesquisas indicam 
que fumantes 

estão consumindo 
mais cigarros e 
dormindo mal 

durante a pandemia

De acordo com um le-
vantamento realizado 
pela Fiocruz, 34% dos 
fumantes brasileiros 
afirmam ter aumenta-
do o número de cigar-
ros fumados durante 
a pandemia e este 
crescimento foi ainda 
mais significativo em 
mulheres e pessoas 
com quadros de de-
pressão e insônia. 
No que se refere a 
qual idade do sono, 
segundo a Pesqui-
sa de Vigilância dos 
Fatores de Risco e 
Proteção para Doen-
ças Crônicas, realiza-
da pelo Ministério da 
Saúde em 2020, apro-
ximadamente 42% da 
população brasi le i-
ra demonstra algum 
problema com o sono 
durante a pandemia. 
A startup Vigilantes do 
Sono fez uma análi-
se com os dados de 
aproximadamente 70 
mil noites de sono re-
gistrados por mais de 6 
mil pessoas no último 
ano. Estes dados co-
letados pela Vigilantes 

do Sono indicam que 
quando uma pessoa 
fuma até duas horas 
antes de dormir, ela 
demora em média 21 
minutos a mais para 
pegar no sono e ainda 
fica mais tempo acor-
dada na cama após 
despertares noturnos 
espontâneos, até 26 
minutos. Além disso, 
apesar de ficarem mais 
tempo na cama nos 
dias que fumam próxi-
mo ao horário de dor-
mir, mesmo assim tem 
34 minutos a menos de 
sono nestas noites. 
Para Laura Castro, 
sócia e diretora de psi-
cologia na Vigilantes 
do Sono, “ao pensar 
em saúde e qualidade 
de vida, não podemos 
deixar de dizer que no 
caso da nicotina, o me-
lhor dos cenários seria 
a abdicação total, mas 
se você é fumante e 
tem problemas com o 
sono, já adianto que 
quanto maior for o in-
tervalo entre o último 
cigarro e o início do 
sono, melhor”. 

Além de conviver com dores crônicas e fadiga, o paciente preciso 
driblar o preconceito de quem acha que suas queixas 

são “imaginárias”

Dados da startup Vigilantes do Sono 
apontam que consumir cigarro até 
duas horas antes de dormir piora a 

qualidade do sono

Não é à toa que, 
no dia 12 de maio, 
foi inst i tuída uma 
data específica para 
a conscientização 
da Fibromialgia, do-
ença caracterizada 
por queixas de dores 
musculoesquelética 
difusas e persisten-
tes. Estima-se que a 
doença acometa em 
torno de 4% da popu-
lação mundial, incidin-
do principalmente em 
mulheres, entre 35 
e 44 anos, e seden-
tárias. Os homens, 
no entanto, também 
podem ter a condição. 
No Brasil, cerca de 
4,8 milhões de pes-
soas possuem Fibro-
mialgia, mas apenas 
2,5% dos pacientes 
recebem tratamento 
adequado. 

Quem possui fibro-
mialgia costuma sen-
tir dores musculares 
fortes em diferentes 
regiões do corpo, 
além de fadiga crôni-
ca, sensação de for-
migamento nas mãos 
e nos pés, enxaque-
ca, rigidez muscular, 
dor após qualquer 
esforço físico e anor-
malidades no sono. 
Pesquisas também 
indicam os efeitos à 
saúde mental da do-
ença, inclusive ques-

tões acentuadas du-
rante a pandemia e o 
isolamento social. 

“Muitas vezes desa-
creditados por se quei-
xar de dor sem outros 
sintomas aparentes, 
o paciente sofre pre-
conceito de familiares 
amigos ou por cole-
gas de trabalho. Um 
gatilho para quadros 
depressivos, ansie-
dade, deficiência de 
memória e desaten-
ção. Estudos clínicos, 
inclusive, apontam o 
aumento de estres-
se na vida dessas 
pessoas, inclusive se 
multiplicando na pan-
demia”, alerta o Dr. 
Marcelo Valadares, 
neurocirurgião, mé-
dico da Disciplina de 
Neurocirurgia da Fa-
culdade de Ciências 
Médicas da Univer-
sidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) 
e do Hospital Israelita 
Albert Einstein. 

“Uma vez que os 
sintomas são simi-
lares aos de outras 
doenças, como ten-
dinite, ou à prática 
inadequada e inten-
sa de exercícios, a fi-
bromialgia nem sem-
pre é diagnosticada e 
tratada como o espe-
rado”, complementa 
o neurocirurgião. 

O médico explica, 
ainda, que consultar 
neurocirurgião fun-
cional ou um neu-
rologista pode ser 
valioso para o trata-
mento. “A fibromial-
gia é uma doença 
que envolve, entre 
outras coisas, uma 
alteração nos cen-
tros do cérebro de 
percepção dolorosa. 
O paciente possui, 
portanto, uma sen-
sação aumentada à 
dor. Embora hoje a 
fibromialgia seja tra-
tada por especiali-
dades como reuma-
tologia e medicina 
da dor, ela é, tam-
bém, um problema 
de origem neuroló-
gica”, conclui. 

Embora ainda não 
tenha cura, há trata-
mentos promissores 
para controlar os sin-
tomas da fibromial-
gia. Alongamentos, 
exercícios físicos de 
baixa intensidade e 
o uso de medicações 
apropriadas, como 
os analgésicos, por 
exemplo, são opções 
eficazes, bem como 
a acupuntura. Mas 
o ideal é procurar 
ajuda médica para 
obter um tratamento 
personalizado e con-
dizente com as ne-
cessidades de cada 
paciente. 

Informações à 
imprensa 

BCW Global 

Dia das mães alerta para a importância dos 
cuidados com a saúde da mulher

Amor incondicional, cuidado, 
entrega e carinho são algumas 
das palavras que vão dominar as 
celebrações do Dia das mães, 
no próximo domingo, 09. A data é 
um momento importante de amor 
com estas mulheres e é também 
um convite especial para fazer um 
carinho mais especial nelas. 

Diante da pandemia, cuidar 
da saúde se tornou ainda mais 
relevante e dedicar um tempinho a 
mais na correria do dia-a-dia virou 
prioridade na agenda feminina 
Brasil afora. Com tantos afazeres 
e cientes da importância dos cuida-
dos preventivos, mulheres de todo 
o país têm se sentido incentivadas 
e investido mais em checkups, 
exames de rotina, ultrassons, den-
sitometria óssea e mamografia. 

O médico Ginecologista e Obs-
tetra do Grupo Sabin, Dr. Fernan-
do Boldrin, explica que a saúde 
feminina não deve estar limitada 

à ginecologia, fertilidade e me-
nopausa. “Trata-se de observar 
atentamente todos os aspectos 
de como a mulher vive hoje sua 
jornada de cuidados com a saúde 
física e mental, além do bem estar 
no dia a dia”, explica. 

Cuidados de dentro 
para fora 

O médico cardiologista do 
Grupo Sabin, Dr. Fernando Ce-
sar Faleiros, destaca outro fator 
relevante nesta jornada de cui-
dados: o coração. A observação 
do especialista se ampara em 
números da Organização Mundial 
da Saúde, que aponta que 20% 
dos óbitos delas acontecem por 
problemas cardíacos - são mais 
de 3 milhões de mulheres que 
perdem a vida em decorrência 
de ataques cardíacos. 

Outro percentual é que 45% 

das mulheres com mais de 20 
anos têm alguma forma de doença 
cardiovascular. “São dados que 
reiteram a importância de adotar 
cuidados mais específicos com do-
enças cardiovasculares. Exames 
cardiológicos como: ecocardio-
grama, eletrocardiograma e teste 
Ergométrico, precisam estar nas 
listas de check up delas”, explica. 
O especialista informa também 
que quase 80% dos eventos car-
díacos podem ser evitados, mas 
muitas mulheres ainda não têm 
informações sobre a doença para 
compreender e prevenir qualquer 
exposição aos riscos. “Por isso, 
os exames periódicos são impres-
cindíveis, especialmente agora, 
quando tantas mulheres tiveram 
que adiar os cuidados. Eles re-
velam às pacientes cinco fatores 
importantes de saúde pessoal e 
que ajudam a determinar os riscos 
de doenças cardíacas: colesterol, 

colesterol HDL (bom), pressão 
arterial, açúcar no sangue e índice 
de massa corporal”. 

Aliadas da saúde do coração fe-
minino, iniciativas globais alertam a 
importância de observar cada bati-
mento. Aqui no Brasil, o movimento 
“Coração da Mulher - Cuidado a 
cada batimento”, abraçado pelo 
Grupo Sabin, é uma campanha 
nacional de conscientização, so-
roridade e influência que reitera a 
importância de cuidar do coração. 
“Causas como esta tornam os cui-
dados com a saúde feminina mais 
acessíveis e mais personalizados, 
atendendo as necessidades exclu-
sivas de saúde e bem-estar das 
mulheres durante cada fase de 
suas vidas”, finaliza Faleiros. 

Para conhecer mais sobre o 
Grupo Sabin, acesse: http://

www.sabin.com.br 
Viviane Melém 

Celebrada no próximo domingo, 09, a data é um momento de amor e de dedicar mais atenção ao bem 
estar e qualidade de vida público feminino
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Regional Municípios de Minas Gerais se 
reúnem para ofertar serviço de 

resíduos sólidos urbanos 

GeraisGerais

Androginia e o 
Simbolismo da 

Integração 
Em evento promovido pelo MDR nesta terça-feira (4), 10 consórcios - que reúnem 239 
cidades mineiras - assinaram termo de cooperação com o governo estadual para rece-

berem assistência técnica na elaboração de projetos de gestão e manejo 

de Minas Gerais, Marília Melo, 
apontou que o MDR tem sido 
um parceiro constante em re-
lação ao tema do saneamento 
básico. Ela ainda exaltou a for-
malização do termo de coope-
ração com as cidades mineiras. 
“São com certeza o alicerce 
para a destinação dos resíduos 
sólidos no nosso estado. Esse 
desafio só será superado com 
a união dos municípios e com o 
aporte de investimento privado 
para que não haja mais lixões 
em um curto espaço de tempo”, 
afirmou Marília. Atualmente, 
existem cerca de 400 aterros 
sanitários em Minas Gerais. 

O presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda, ava-
liou que este é um momento 
histórico. “É de grande impor-
tância para toda a sociedade 
e para os municípios, que é 
por onde isso vai acontecer. É 
um divisor de águas na forma 
de tratar os resíduos. Nós, 
gestores públicos, temos o 
dever de fazer esse trabalho”, 
comentou.

Durante o evento, foram 
abordados os desafios a serem 
enfrentados pelos municípios 
para a gestão ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos 
urbanos. O coordenador de 
Articulação Institucional da 
Secretaria Nacional de Sanea-
mento do MDR, Jamaci Avelino 
do Nascimento, lembrou que a 
Pasta elaborou, em parceria 
com a Agência Alemã de Co-
operação Internacional (GIZ), 
duas ferramentas para apoiar 

estados e municípios. São ca-
dernos que trazem o passo a 
passo para a definição de mo-
delos tarifários e para implan-
tação de consórcios públicos 
intermunicipais. 

Além do material, o MDR 
disponibiliza planilha para o 
cálculo de taxa ou tarifa de 
serviços de manejo de resí-
duos sólidos urbanos e mi-
nutas de instrumentos legais 
(decretos e leis) para a imple-
mentação da cobrança pelos 
serviços. Os manuais podem 
ser acessados neste link. 

Na sequência, as equipes 
da Subsecretaria de Gestão 
Ambiental e Saneamento e do 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG) apre-
sentaram a proposta que está 
sendo elaborada em Minas 
Gerais para a criação de 34 
unidades regionais de sanea-
mento básico do estado - cada 
uma com pelo menos 300 mil 
habitantes - e que abrangeriam 
os 853 municípios. “Quanto 
mais municípios estiverem 
agrupados, menor o custo in-
dividual. É justamente o que a 
regionalização propõe. Trazer 
esse ganho de escala para que 
o custo unitário seja reduzido”, 
explicou a superintendente de 
Saneamento Básico da Semad, 
Lilia Aparecida de Castro. 

Com a revisão do Marco 
Legal do Saneamento, foram 
definidas novas regras para 
universalização dos serviços 
de água, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e resíduos 
sólidos urbanos. Além disso, 

O novo Marco Legal do Sa-
neamento Básico (Lei Federal 
nº 14.026/2020) tem como 
uma de suas propostas que 
municípios elaborem projetos 
conjuntos para gestão e manejo 
de resíduos sólidos urbanos. 
Nesta terça-feira (4), em se-
minário on-line realizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) com o Governo 
de Minas Gerais, um importante 
passo nesse sentido foi dado 
pelos municípios mineiros. Du-
rante o evento, 10 consórcios 
- que integram 239 cidades 
do estado - assinaram termo 
de cooperação técnica com o 
governo estadual para que a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
preste assessoria para que eles 
elaborem seus projetos. 

De acordo com o Novo Mar-
co Legal do Saneamento, os es-
tados têm até 15 de julho deste 
ano para estruturar a divisão dos 
blocos regionais para prestação 
dos serviços de água e esgoto 
compartilhados. A iniciativa 
busca a inclusão de municípios 
com baixa ou nenhuma susten-
tabilidade, a fim de permitir que 
os serviços sejam prestados de 
forma equilibrada e obtenham 
maior rentabilidade, além de 
promover a universalização do 
atendimento à população. 

Presente ao seminário, o se-
cretário nacional de Saneamen-
to do MDR, Pedro Maranhão, 
ressaltou a importância de atrair 
investimentos privados para o 
setor de saneamento básico, o 
que se tornou possível com o 
Marco Legal. “Saneamento in-
fluencia em todas as questões, 
principalmente na qualidade de 
vida da população”, afirmou. 
“O marco regulatório não veio 
para privatizar, veio para uni-
versalizar os serviços. E como 
chegamos a isso? Com inves-
timento, que agora podem ser 
atraídos com segurança jurídica 
e previsibilidade por meio da 
legislação”, completou. 

Durante o evento, a se-
cretária de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

conforme as alterações, na área 
de resíduos sólidos, todos os 
municípios deverão apresentar, 
até 15 de julho deste ano, a 
proposição de instrumentos de 
cobrança que garantam a sus-
tentabilidade econômico-finan-
ceira dos serviços. O descum-
primento do prazo se configura 
em renúncia de receita, com 
suas consequências legais. 

Já a prestação de servi-
ços regionalizada deve ser 
adotada pelos municípios até 
31 de março de 2022 como 
condição para que estados, 
municípios, o Distrito Federal 
e prestadores de serviços 
possam acessar recursos do 
Orçamento Geral da União, 
bem como financiamentos 
com recursos federais ou 
geridos por órgãos federais 
para ações de saneamento. 

Consórcios Mineiros 

.Consórcio Intermunicipal de 
Infraestrutura dos Municípios 

da Amaje 
.Consórcio Intermunicipal 

Multissetorial do Entorno do 
Caparaó 

.Consórcio Intermunicipal Mul-
tissetorial do Vale do Piranga 

(Cimvalpi) 
.Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Ambiental 
Sustentável do Norte de Minas 

(Codanorte) 
.Consórcio Público Intermuni-

cipal de Desenvolvimento Sus-
tentável do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba (Cides) 
.Consórcio Regional de Sane-

amento Básico (Consane) 
.Consórcio Regional de Sa-
neamento Básico Central de 

Minas (Coresab) 
.Consórcio Intermunicipal de 
Aterro Sanitário do Centro 

Oeste Mineiro 
.Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional 

(Convale) 
.Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Zona 

da Mata de Minas Gerais 
(Cisab) 

Mônica Toy lança episódio especial de Dia das Mães
O curta comprovará que “Mãe é Mãe, não importa se de pet ou de pelúcia”

Por meio dos mitos, os 
povos primevos procuravam 
explicar a causa primeira e 
o sentido da existência hu-
mana. Os seres humanos 
são criaturas mitificadoras. 
Criamos narrativas míticas 
para demonstrar autoco-
nhecimento e dar sentido à 
vida. O mito é um espelho 
das nossas angústias e das 
nossas utopias. 

Andrógino é uma pa-
lavra grega que significa, 
l iteralmente, masculino-
feminino. Em sua obra O 
Banquete, o filósofo grego 
Platão conta que os andró-
ginos eram seres míticos 
que tinham características 
sexuais masculinas e fe-
mininas. Homem e mulher 
numa única pessoa. De 
acordo com o mito, pelo 
fato de serem perfeitos, o 
todo poderoso e ciumento 
Zeus os puniu cortando-
os ao meio. Hoje, essas 
metades são pessoas, ho-
mem e mulher que sofrem 
por sua incompletude e 
procuram a sua “metade” 
perdida. O mito revela a 
angústia da solidão e a 
utopia de encontrar a “alma 
gêmea”. Isso expl ica o 
dilúvio dos aplicativos de 
relacionamento que estão 
encharcando as sociabi-
lidades contemporâneas. 
Cumprindo a profecia de 
Vinícius de Morais, para-
doxalmente, parece que 
no lugar da promessa do 
encontro, a experiência dos 
aplicativos tem oferecido 
o seu oposto: “A vida é a 
arte do encontro, embora 
haja tanto desencontro 
pela vida”. 

O fundador da Psicolo-
gia Analítica, Carl Gustav 
Jung, bem como os mem-
bros dessa escola, interpre-
taram o mito da androginia, 
entendendo-o como uma 

manifestação simbólica da 
condição da psique humana: 
todo homem transporta no 
seu inconsciente um princí-
pio feminino e toda mulher, 
inversamente, um princípio 
masculino. A parte feminina 
de um homem e a parte 
masculina de uma mulher 
constituem, nas palavras de 
James Hollis, ‘os parceiros 
invisíveis’ em qualquer rela-
cionamento homem-mulher. 

É comum termos em nos-
sa alma o oposto do que 
exibimos em nossa persona 
(máscara) social. Porém, 
esse oposto complementar 
está escondido. É o que 
Jung chama de ‘aspectos 
sombrios’ que, muitas vezes, 
são acessados no derradeiro 
encontro apaixonado. Ou re-
jeitamos ou arrebatamos. 

A utopia inconsciente mais 
profunda, manifesta no mito 
do andrógino, é restaurar a 
perdida unidade primeva, em 
que masculino e feminino es-
tariam em harmonia. Assim, 
a grande busca da humani-
dade é não só a reunificação 
entre os sexos, mas também 
a reunificação dos princípios 
masculino e feminino, dentro 
de cada um de nós. 

O andrógino é aquele 
que não reprime as carac-
terísticas que convencional-
mente pertencem ao sexo 
oposto, como por exemplo, 
a sensibilidade e a perda do 
medo do afeto, no homem; 
e a inteligência criativa na 
mulher. Só é andrógino 
aquele que é capaz de reu-
nificar os opostos dentro de 
si: o masculino e o feminino, 
a atividade e a passividade, 
mente e corpo. Em ou-
tras palavras, a antológica 
canção de Gilberto Gil: “o 
super-homem restituindo a 
glória, mudando como um 
Deus o curso da história, 
por causa da mulher”. 

Tem mãe de todos 
os tipos: as descola-
das, as discretas, as 
superprotetoras, as 
independentes, as 
de pet e até mesmo 
as de pelúcia. Não 
importa, afinal de 
contas, mãe é mãe e 
não mede esforços 
para garantir amor 
e proteção.

Mais um Dia das 
Mães chegando e 
como não podia ser 

diferente, a Mauricio 
de Sousa Produções 
(MSP) fez um novo 
episódio de Mônica 
Toy, a animação 2D 
e sem falas do es-
túdio, para celebrar 
essa data tão espe-
cial. Como protago-
nistas, a historinha 
tem a participação 
de três supermães 
do Bairro do Limoei-
ro: Mônica, Magali 
e a coelhinha Da-

lila, que mostram 
como toda mãe tem 
aquele superpoder 
de cuidar de muita 
gente ao mesmo 
tempo.

O curta “MIAUra-
vilhas” é o terceiro 
episódio inédito da 
nova temporada de 
Mônica Toy e está 
disponível no canal 
da Turma da Môni-
ca pelo link: https://
www.youtube.com.

O mitólogo Joseph Campbell 
esclareceu que as narrativas míticas 
são formas metafóricas, alegóricas, 

criadas pelos nossos ancestrais 
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Centro Cultural UFMG reúne 
narrativas admiráveis em mostra 

de Cinema Argentino
A retomada da produção argentina ocorreu a partir da década de 1990, denominada de “Nuevo Cine 

Argentino”, que demonstrou as possibilidades de efervescência cultural em tempos difíceis
O CineCentro de maio 

indica uma seleção de 
obras argentinas de extre-
ma relevância para enten-
der como essa produção 
cinematográfica se conso-
lidou como uma das mais 
importantes da América 
Latina, mesmo com as su-
cessivas crises políticas e 
institucionais vividas pelo 
país. A retomada da pro-
dução argentina ocorreu a 
partir da década de 1990, 
denominada de “Nuevo 
Cine Argentino”, que de-
monstrou as possibilidades 
de efervescência cultural 
em tempos difíceis.

Os filmes que compre-
endem o novo cinema ar-
gentino expressam o con-
texto histórico e cultural 
da Argentina impulsionada 
pela estrutura de produ-
ção independente e de 
baixo orçamento, roteiros 
inteligentes e arrojados, 
habilidade técnica e refi-
namento estético. A filmo-
grafia do país vizinho tem 
se afirmado cada vez mais 
expressiva, ocupando lu-
gar de destaque com seus 
temas fortes que transitam 
entre dramas familiares 
e políticos, romances e 
toques de humor.

Os cineastas do país 
passaram a atrair o inte-
resse da crítica interna-
cional e do público, rece-
bendo diversos prêmios 
e indicações em festivais 
como Berlim, Cannes, San 
Sebastián e Veneza. Em 
1986, A história oficial, de 
Luis Puenzo, foi o primei-
ro filme latino-americano 
a ganhar um Oscar. Em 
2010, O segredo dos seus 
olhos, de Juan José Cam-
panella, também garantiu 
ao país o prêmio mais 
almejado do cinema.

A programação do Ci-
neClássico Quarentena 
deste mês engloba obras 
representativas dos cine-
astas Luis Puenzo, Juan 
José Campanella, Gustavo 
Taretto, Hernán Golfrid, Da-
mián Szifron, Gastón Du-
prat, Mariano Cohn, Lucía 
Puenzo e Martín Hodara. 

Os filmes da mostra 
podem ser encontrados 
nas plataformas de stre-
aming Netflix, Amazon 

Prime Video, YouTube e 
Globoplay:

04.05 - A história oficial 
- (La historia oficial (título 
original), Drama, História, 
Guerra, 1985, Argentina, 
Di reção:  Lu is  Puenzo, 
112’, 14 anos).

Em Buenos Aires, nos 
tempos da abertura polí-
tica, uma professora de 
História (Norma Aleandro) 
começa a se dar conta da 
violência da ditadura mili-
tar em seu país. O drama 

se complica quando ela 
passa a desconfiar que 
Gabi, a menina que ado-
tou, pode ser filha de uma 
desaparecida dos tempos 
da opressão militar.

Disponível em: Netflix
06.05 - O segredo dos 

seus olhos - (El secreto de 
sus ojos (título original), 
Drama, Mistério, Romance, 
2009, Argentina, Espanha, 
Direção: Juan José Cam-
panella, 129’, 16 anos).

O filme conta a história 
de Benjamín (Ricardo Da-
rín), um oficial de justiça 
que decide escrever um 
livro após se aposentar 
usando suas memórias 
como base da criação. Sua 
inspiração é um caso real 
de estupro e assassinato 
de uma jovem. Em sua 
jornada, o aposentado 
conhece o marido da ví-
tima e promete ajudá-lo a 
encontrar o culpado.

Disponível em: Amazon 
Prime Video e YouTube

11.05 -  Medianeras: 
Buenos Aires na era do 
amor virtual - (Medianeras 
(título original), Comédia, 
Drama, 2011, Argentina, 
Espanha, Alemanha, Di-
reção: Gustavo Taretto, 
95’, 12 anos).

Martin (Javier Drolas) 
e Mariana (Pilar López 
de Ayala) são vizinhos, 
vivem no mesmo quartei-
rão, se cruzam inúmeras 
vezes durante o dia, mas 
se conhecem apenas vir-
tualmente, mesmo tendo 
suas janelas de frente 
uma para a outra. É na in-
ternet que eles se encon-
tram e compartilham suas 
alegrias e desilusões. 

Disponível em: Globo-
play e YouTube

13.05 - Tese sobre um 
homicídio - (Tesis sobre un 
homicidio (título original), 
Crime, Mistério, Suspense, 
2013, Argentina, Espanha, 
Direção: Hernán Goldfrid, 
106’, 14 anos).

A vida de Roberto Ber-
múdez (Ricardo Darín), 
especial ista em Direito 
Criminal, se torna um caos 
quando ele se convence de 
que um de seus melhores 
alunos cometeu um assas-
sinato em frente à faculda-
de. Ele está determinado a 
descobrir o que aconteceu 
e inicia uma investigação 
que o fará pensar no preço 
da verdade.

Disponível em: YouTube 
e Amazon Prime Video

18.05 - Relatos selva-
gens - (Relatos salvajes 
(título original), Comédia, 
Drama, Crime, 2014, Ar-
gentina, Espanha, França, 
Inglaterra, Direção: Damián 

Szifron, 122’, 14 anos).
Com uma espécie de 

compilado, o filme reúne 
seis histórias que colo-
cam os personagens em 
situações desafiadoras. 
Cada um, dentro de sua 
própria histór ia, coloca 
em xeque seus lados sel-
vagens e irracionais.

Disponível em: Globo-
play e YouTube

20.05 - O cidadão ilus-
tre - (El ciudadano ilustre 
(título original), Comédia, 
Drama, 2016, Argentina, 
Espanha, França, Direção: 
Gastón Duprat, Mariano 
Cohn, 118’, 14 anos).

Após recusar grandes 
e prestigiosos prêmios em 
todo o mundo, Sr. Mantova-
ni (Oscar Martínez), Prêmio 
Nobel de Literatura, aceita 
um convite para visitar a 
sua cidade natal na Argenti-
na, que tem sido inspiração 
para todos os seus livros. O 
escritor vai descobrir que 
receber esse convite foi 
uma péssima ideia, já que 
tem usado pessoas reais 
como personagens de seus 
romances.

Disponível em: Netflix
25.05 - Minha obra prima 

- (Mi obra maestra (título 
original), Comédia, Drama, 
2018, Argentina, Espanha, 
Direção: Gastón Duprat, 
100’, 14 anos).

Arturo (Guillermo Fran-
cel la) é um negociante 
de arte sem escrúpulos, 
amigo de longa data de 
Renzo (Luis Brandoni) , 
um p in to r  soc ia lmente 
desajeitado. Dispostos a 
arriscar tudo, os dois de-
senvolvem um plano mira-
bolante para se salvarem 
no mundo das artes.

Disponível em: Netflix
27.05 - XXY - (XXY (título 

original), Drama, Roman-
ce, 2007, Argentina, Espa-
nha, França, Direção: Lucía 
Puenzo, 86’, 16 anos).

Alex (Inés Efron) nasceu 
com características sexu-
ais masculinas e femininas. 
Tentando fugir dos médi-

cos que desejam corrigir 
a ambiguidade genital da 
criança, seus pais (Ricardo 
Darín e Valeria Bertuccelli) 
a levam para um vilarejo 
no Uruguai. Eles estão 
convencidos de que uma 
cirurgia deste tipo seria 
uma violência ao corpo de 
Alex e, com isso, vivem 
isolados numa casa nas 
dunas. Até que um dia a 
família recebe a visita de 
um casal de amigos, que 
leva consigo o filho ado-
lescente. É quando Alex, 
que está com 15 anos, e o 
jovem, de 16, sentem-se 
atraídos um pelo outro.

Disponível em: Netflix
01.06 - Neve negra - 

(Nieve negra (título ori-
g ina l ) ,  Cr ime,  Drama, 
Mistério, 2017, Argentina, 
Espanha, Direção: Martín 
Hodara, 90’, 14 anos).

Salvador (Ricardo Da-
rín) vive isolado do mun-
do nas colinas geladas 
da Patagônia. Sozinho 
há décadas, ele recebe 
a inesperada vis i ta do 
irmão Marcos (Leonardo 
Sbaraglia) e de sua namo-
rada Laura (Laia Costa). 
O objetivo dos dois é que 
Salvador aceite vender as 
terras que os irmãos rece-
beram como herança, algo 
que ele não está nem um 
pouco disposto a fazer.

S e r v i ç o
Projeto CineCentro | Ci-
neClássico Quarentena
Terças e quintas-feiras 

nas redes sociais e 
site do Centro Cultural 

UFMG
Facebook: https://www.
facebook.com/centro-

culturalufmg 
Instagram: https://

www.instagram.com/
centroculturalufmg 

YouTube: https://
www.youtube.com/c/
CentroCulturalUFMG  
Twitter: https://twitter.

com/ccultufmg
Spotify: https://spoti.

fi/37VZnRa
Site: https://www.

ufmg.br/centrocultural.

Respeitável 
público, o 

lançamento infantil 
está prestes a 

encantar!
Para crianças de 3 a 7 anos, obra 

traduzida para cinco idiomas diverte os 
pequenos com o palhaço Pirulito 
Rodapé e garante o passatempo 

após a leitura com atividades 
e ilustrações para colorir

Ora tentador em formato 
de doce, ora encantador 
como brinquedo de papel, 
ora bem divertido na pele 
de um palhaço: o pirulito 
é o personagem principal 
do lançamento infantil da 
escritora Leni Zilioto. 

Pirulito Rodapé é a 19ª 
obra da autora gaúcha e já 
conquistou pequenos leito-
res de outros cinco idiomas 
– inglês, francês, italiano, 
espanhol e alemão. O su-
cesso está na proposta da 
produção: além de divertir 
com a história do palhaço 
que se assusta com o pró-
prio pum, as ilustrações 
complementam a experi-
ência do público que está 
iniciando no universo da 
literatura.

   “Conheci o Pirulito 
Rodapé. Ele é bem en-

graçado.
Rimos bastante porque 
ele solta muito pum. E 
depois ele se assusta 
do seu próprio pum. 

Nunca vi!!!
O pum do Rodapé não 

tem fedor.” (Pirulito Ro-
dapé, pág. 24).

Para os que estão em 
processo de alfabetização, 
jogos de completar frases 
auxiliam no desenvolvi-
mento da leitura e escrita; 
para os que apenas escu-
tam e observam as ima-
gens, ilustrações a colorir 
garantem a interação direta 
com a obra. É mais que um 
livro infantil, Leni propõe 
um passatempo que vai 
além da leitura.

Autora de outras 18 
obras que passeiam pela 
ficção, autoajuda e bio-
grafia, Leni é a prova de 
que um autor pode ir muito 
além de um estilo literário. 
Especialista em Educação 
Ambiental, ela faz da litera-

tura a sua maneira de levar 
ao mundo ensinamentos 
por meio da escrita.

   Ficha Técnica
Título: Pirulito Rodapé 

Autora: Leni Zilioto 
ISBN: 978-65-86647-15-0

Páginas: 60
Formato: 20x20 cm 

Preço: R$12,99

Link de venda: https://
amzn.to/3tcvhCk / https://
www.lenizilioto.com.br/

SINOPSE: Pirulito Ro-
daPé é uma história para 
divertir e interagir, que traz 
magia para quem escuta 
e para quem lê. Tem his-
tória, tem joguinho, tem 
desenho pra pintar e folha 
em branco pra desenhar. 
Tem amor, tem carinho e 
muita gargalhada pra dar! 
Pirulito é doce, é palhaço, 
é brinquedo de papel. É 
uma historinha gostosa 
para aproveitar com os 
pequenos e trazer a eles o 
rico universo da literatura 
e a alegria própria do pa-
lhaço de circo. O enredo 
retrata um pouco de nossa 
trajetória como educadores 
e artistas e tem o poder de 
nos transformar-nos em 
pessoas melhores. Está 
traduzido para 5 idiomas: 
inglês, francês, italiano, 
espanhol e alemão.

Sobre a autora
  Leni Zilioto é natural de 
Guaporé, Rio Grande do Sul, 
e atualmente reside em Mato 
Grosso. É bióloga, pedago-
ga, palestrante e escritora, 
com 19 obras publicadas 
e mais de 30 participações 
em coletâneas nacionais e 
internacionais. Lançou livros 
em Nova York, em Bogotá e 
em Santiago do Chile. Leni 
ama as artes, em especial a 
arte das palavras. É membro 
de Academias e Federações 
científicas e literárias e vários 
recebeu prêmios e troféus 
com suas obras.


