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Caso não esteja visualizando, clique aqui.
» Não perca os destaques da semana!

Olá, <$Nome$> ,
Confira a seleção da semana!!

Bailão
O lugar onde se ousava dançar no tempo em que um tipo
de amor não ousava dizer seu nome.

Os Sapatos de Aristeu
Será que nem a morte vence o preconceito dessa gente?
Deixa ela chegar no céu de salto alto!
» Berta Zemel e Denise Weinberg no elenco!

Depois de Tudo
O que eles mais querem é estar juntos. Nada como o
amor e a maturidade. E Ney Matogrosso e Nildo Parente
juntos.
» A rotina tem seu encanto.

Cinema em 7 Cores
O personagem homossexual no cinema Brasileiro, pintado
em todas as suas controversas tintas.
» Depoimentos contundentes.

Amapô
Uma reflexão audiovisual urgente na luta pelos direitos
humanos. Um depoimento emocionado sobre violência
contra homossexuais e travestis no Brasil.
» Mais um curta imprescindível do projeto Marco Universal
da Petrobras

Tá
Confira o curta brasileiro que ganhou o Prêmio Teddy de
Melhor Curta Gay no Festival de Berlim 2008! Um filme
para
entendidos...
e
pros
que
se
fazem
de
desentendidos...
» Sem preconceito

Inscrições Abertas para o Goiânia Mostra Curtas
O Icumam - Instituto de Cultura e Meio Ambiente abre inscrições
gratuitas para a 11ª Goiânia Mostra Curtas, até 9 de agosto, pelo site do
festival. Um dos maiores festivais brasileiros do gênero curta metragem, o

06/07/2011 10:13

Untled Document

2 de 2

hp://www.portacurtas.com.br/nl/NL_2011_06_21.html

evento está programado entre 4 e 9 de outubro de 2011, no Teatro Goiânia,
em Goiânia/GO, e tem o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet.
Confira mais notícias sobre festivais e programas voltados à exibição
e divulgação do curta-metragem nacional !!
Divirta-se e até a próxima,
A Redação
Caso queira deixar de receber este informativo, por favor altere seu
cadastro.
» Copyright ©2008 - Porta-Curtas Petrobras
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