FICA – Começa hoje primeira edição paulista do festival ambiental
Amanda Lourenço
Realizado há dez anos na Cidade de Goiás, evento é um dos principais no país que discute
ecologia através do cinema.

Cena do francês Jaglavak: Príncipe dos Insetos", um dos destaques do festival

Começa nesta quarta-feira, 8, e vai até o dia 10 a primeira edição paulista do FICA (Festival
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental). Realizado desde 1999 na Cidade de Goiás – a
136 km de Goiânia – o evento já se tornou tradicional na região, e um dos maiores do país a
dar espaço para filmes que discutem a temática ambiental.
Com a chegada do festival em São Paulo, a Sala Crisantempo inaugura seu Cine-Clube
Socioambiental, numa iniciativa realizada em parceria com a UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a Agência Goiana de Cultura – AGEPE
– que promove o festival em Goiás.
Para a versão paulista virão os oito melhores filmes exibidos na décima edição, realizada em
junho deste ano. A mostra, portanto, não será competitiva, e a entrada para as exibições é
gratuita. Entre os destaques da programação estão filmes como “Jaglavak, Príncipe dos
Insetos”, do francês Jerome Raynaud, que venceu na categoria de melhor longa na edição
goiana. O documentário acompanha o povo Mofu, que vive nas montanhas ao norte da
República de Camarões, e após uma seca teve sua comunidade invadida por cupins.
Após o festival, o Cine-Clube pretende ainda realizar sessões fixas todas as quartas-feiras
feiras com filmes que abordem a temática socioambiental, seguidas de debates sobre o
assunto. A edição paulista do FICA acontece entre os dias 8 e 10 de outubro, na Sala
Crisantempo. Confira abaixo a programação completa do festival:

08.10 – Quarta-feira:
15h
“Lições Tardias Para Avisos Antecipados” – Melhor série ambiental de TV e melhor filme
na opinião do público.
Diretor: Jakob Gottshau – Dinamarca – 58 min – série televisiva, 2006

1o. capítulo: “Epidemia do Cigarro” – 29 min
2o. capítulo: “Veneno Mortal” – 29 min
16h

“Benzeduras” – Melhor produção goiana.

Diretor: Adriana Rodrigues – Brasil (GO) – 72 min – documentário, 2007
17h

“Uma Barganha Assassina”

Diretor: Tom Heinemann – Dinamarca – 57 min – documentário, 2006
18h

“Batida na Floresta” – Melhor média–metragem e troféu imprensa.

Diretor: Adrian Cowell – Reino Unido/Brasil – 58 min – documentário, 2006
19h

“A Lenda da Terra Dourada”

Diretor: Stéphane Brasey – Suíça – 54 min – documentário, 2007
20h

“Jaglavak, Príncipe dos Insetos” – Melhor obra do festival.

Diretor: Jerôme Raynaud – França – 52 min – documentário, 2006
21h

“Delta, o Jogo Sujo do Petróleo” – Melhor longa–metragem.

Diretor: Yorgos Avgeropoulos – Grécia – 64 min – documentário, 2006
22h

“Os Olhos Fechados da América Latina”

Diretor: Miguel Mirra – Argentina 84 min – documentário, 2007

09.10 – Quinta-feira:
13h30 “Os Olhos Fechados da América Latina”
15h

“Delta, o Jogo Sujo do Petróleo”

16h

“Jaglavak, Príncipe dos Insetos”

17h

“A Lenda da Terra Dourada”

18h

“Lições tardias para avisos antecipados”

19h

“Benzeduras”

20h

“Uma Barganha Assassina”

21h

“Batida na Floresta”

22h

“Delta, o Jogo Sujo do Petróleo”

10.10 – Sexta-feira:
15h

“Jaglavak, Príncipe dos Insetos”

16h

“Batida na Floresta”

18h

“Uma Barganha Assassina”

19h

“A Lenda da Terra Dourada”

20h

“Delta, o Jogo Sujo do Petróleo”

21h

“Lições tardias para avisos antecipados”

22h

“Os Olhos Fechados da América Latina”
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