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FESTIVAL DE GRAMADO É PALCO DE MANIFESTAÇÕES CONTRA O GOLPE 
No mês passado, o 44º Festival de Cinema de Gramado, mais que uma vitrine para o cinema 
brasileiro e latino-americano, foi palco de vocal participação política dos realizadores e 
realizadoras audiovisuais presentes. Tanto as sessões e premiações da Mostra Assembleia 
Legislativa, da Mostra Gaúcha de Curtas, quanto da Mostra Nacional registraram 
manifestações pela manutenção da democracia no Brasil. 

Iniciando com a simbólica - e histórica - sessão de "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, os 
presentes foram testemunhas de palavras críticas ao momento político, com ênfase ao 
mantra "Fora Temer", que era também vocalizado pela plateia, a cada aparição do novo 
logotipo do Governo Federal nos comerciais do festival. Na Mostra Gaúcha, as sessões dos 
dias 26, 27 e 28 de agosto, foram dominadas por discursos de resistência, que foram 
resumidos numa carta manifesto em defesa da cidadania dos realizadores e realizadoras 
nacionais, lida na noite da premiação (e reproduzida na íntegra no final deste boletim).   

No dia 03 de setembro, três dias após o golpe político que destituiu a Presidenta Dilma 
Rousseff e fez assumir o cargo seu Vice-Presidente Michel Temer, foi a vez dos diretores da 
Mostra Nacional, em sua maioria os jovens diretores e diretoras de curtas-metragens, subirem 
ao palco com palavras e cartazes de resistência. A foto dos premiados - tradição do festival - 
dessa vez foi tomada por cartazes e faixas com manifestações pró-Dilma, contra o Presidente 
não eleito Temer, e contra o golpe político consumado.   

  
 

APTC EM GRAMADO 
Durante o 44º Festival de Cinema de Gramado, a APTC-RS - na figura dos associados Davi 
de Oliveira Pinheiro (atual presidente), Daniel de Almeida (1º vice) e Denise Marchi (3ª 
Secretária) - participou de reuniões com o então Secretário Interino do Audiovisual (SaV) 
Alberto Bertini e o Diretor-Presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine) Manoel 
Rangel. 

No dia 27 de agosto, ocorreu a reunião com Alberto Bertini. Presentes, além de Davi, estavam 
Beto Rodrigues (Fundacine), Gisele Hiltl e Leo Sassen (SIAV-RS), Liege Nardi (IECINE-RS) 
e Érica Lewis (Pró-Cultura RS). Na conversa privada, Bertini fez exposição acerca de suas 
proposições para o audiovisual sob a égide do então interino - e até hoje não eleito - 
Presidente Michel Temer. Pretende-se a visão de uma indústria autossustentável, em longo 
prazo, com vistas ao empreendedorismo e o funcionamento autônomo da indústria 
audiovisual. Também se prima pela recuperação da força da Secretaria do Audiovisual que, 
Bertini sente, perdeu sua força na última década, tornando-se uma braço menor da cultura 
cinematográfica. Priorizar-se-á dados, assim como a força do mercado, de forma aos 
produtos audiovisuais brasileiros serem mais qualificados, atentos ao público e não apenas 
ao circuito de festivais.     

No dia 29 de agosto, Daniel, Davi e Denise encontraram-se com o mesmo grupo - a exceção 
de Gisele Hiltl - para conversa com Manoel Rangel. A pauta proposta era o futuro edital de 
Arranjos Regionais - onde o estado investe um valor, que é complementado em 1,5x pelo 
Fundo Setorial do Audiovisual - , cujo edital de 2016 abre em outubro, com execução em 



2017. A reunião deveria contar com a presença do Secretário do Estado de Cultura Victor 
Hugo, porém sua ausência, devido a compromissos da pasta da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, da qual é atual interino impossibilitou tal discussão. A 
reunião foi redirecionada para questões específicas à Ancine como a regionalização do 
audiovisual, possíveis cursos de qualificação através do Prodav e a maior interação da Ancine 
no mercado local, através de ações específicas de qualificação e discussões com 
programadoras e canais.   

 
 

PARTICIPAÇÕES GAÚCHAS EM GRAMADO 
A seleção inicial da mostra nacional de curtas-metragens de Gramado contava com dois 
representantes gaúchos: “Horas” de Boca Migotto e “Sesmaria” de Gabriela Richter Lamas. 
Este segundo, no entanto, já havia sido exibido no estado e, portanto, estava em desacordo 
com o regulamento da mostra nacional, tendo sido retirado da competição, dando lugar a um 
curta suplente de São Paulo. O curta de Boca Migotto recebeu o kikito de melhor direção de 
fotografia para Bruno Polidoro. 
A mostra gaúcha, neste ano, sofreu alterações. Buscando ampliar o panorama de curtas-
metragens gaúchos, a mostra aconteceu durante os três primeiros dias do festival, exibindo 
um total de 24 produções do estado. A premiação deste ano também sofreu alterações. Os 
prêmios oferecidos pela Assembleia Legislativa tiveram um acréscimo no seu valor e 
passaram a ser de R$ 4.000,00 por categoria e de R$ 8.000,00 para o melhor filme, 
totalizando R$ 48.000,00 oferecidos pela Assembleia em premiação. A animação infantil 
“Lipe, vovô e o monstro”, de Felippe Steffens e Carlos Mateus e financiada pelo Fumproarte, 
levou o prêmio de Melhor Filme, assim como o de Melhor Direção de Arte. O curta “Dia dos 
Namorados”, de Roberto Burd levou os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Montagem e 
Melhor Atriz. “Sesmaria”, de Gabriel Richter Lamas, ganhou Melhor Direção e Melhor Edição 
de Som. Pela primeira vez, a ACCIRS entregou o Prêmio da Crítica, escolhendo “Sesmaria”. 
O prêmio aquisição da RBS TV foi para o curta “Vida como rizoma” de Lisi Kieling e, 
surpreendendo a todos, a emissora gaúcha ofereceu também troféus próprios de ator, atriz e 
direção. A lista completa dos premiados pode ser vista aqui <http://bit.ly/2cBQkqL> 
 
Já consolidada na programação do festival, aconteceu durante as tardes do festival a mostra 
paralela de longas-metragens gaúchos. Neste ano foram exibidos 5 filmes:  
Central, de Tatiana Sager e Renato Dornelles 
Desvios, de Pedro Guindani 
Epidemia de Cores, de Mário Eugênio Saretta 
Eu não vou dizer eu te amo, de Guto Bozzetti 
O último poema, de Mirela Kruel 
Quatro destes títulos receberam incentivos ou da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, 
através do Fumproarte, ou da Secretaria de Cultura do Estado, através do FAC de finalização 
de longa-metragem. O único título sem financiamento público foi o de Guto Bozzetti, realizado 
dentro da universidade, como conclusão do curso de audiovisual da Ulbra. 
 
 
Durante todo o festival ocorreram debates, rodadas de negócios e painéis, deixando clara a 
tentativa da atual gestora do festival de manter os avanços feitos nos últimos anos, quando o 



mesmo estava sob o comando da Um Cultural. A programação completa pode ser vista aqui 
<http://bit.ly/2d0QDNz> 

 
 

SECRETARIA DE CULTURA RS E ANCINE LANÇAM EDITAL DE PRODUÇÃAO 
AUDIOVISUAL FAC/FSA  

Foi lançado pela Secretaria Estadual da Cultura - Sedac, por intermédio da Diretoria da 
Economia da Cultura e do Instituto Estadual do Cinema - Iecine, o edital 17/2016 do Fundo 
de Apoio à Cultura - FAC Produção Audiovisual, com recursos suplementados pela Chamada 
Pública ANCINE/FSA nº 01/2015 - Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais . 

 

Os recursos do FAC totalizam R$ 1 milhão. A contrapartida da Ancine é de R$ 1,5 milhão por 
meio do Fundo Setorial do Audiovisual. 

 

Serão selecionados sete projetos divididos nas seguintes linhas: 

 

• duas obras de longa-metragem com orçamento de R$ 550 mil cada; 

• duas obras seriadas de ficção com orçamento de R$ 300 mil cada; 

• duas obras seriadas de documentário com orçamento R$ 200 mil cada; 

• uma obra seriada de animação com orçamento de R$ 400 mil. 

 

O edital foi anunciado durante o 44º Festival de Cinema de Gramado no Recreio Gramadense 
e foi assinado pelo secretário de Estado da Cultura Victor Hugo Alves da Silva e pelo diretor-
presidente da Agência Nacional de Cinema, Manoel Rangel. Na ocasião, Victor Hugo e 
Rangel participaram de uma mesa de debate sobre políticas públicas para o audiovisual, da 
qual também fez parte, entre outros, a coordenadora de audiovisual da Secretaria de Cultura 
de Pernambuco, Milena Evangelista. 

 

O prazo para inscrição é 27 de outubro. 

 

O edital completo e demais informações estão disponíveis no site do Pró-Cultura. 

 
PROJETOS GAÚCHOS CONTEMPLADOS EM EDITAIS RECENTES 

O crônico abandono do Estado do Rio Grande do Sul em se pensar e aplicar uma política 
pública efetiva e perene para o audiovisual feito aqui faz com que recorramos, cada vez mais, 
a prêmios, editais e fomentos de desenvolvimento, qualificação e produção que vêm de fora. 
Temer um agravamento deste quadro - minando a possibilidade de alcance a tais 
oportunidades -, diante da crise ética, política e econômica que o país vive, não é mera teoria 
conspiratória, mas uma ameaça real. Por isso, é preciso valorizar projetos que conseguiram 
vencer tais barreiras. 



Listamos e parabenizamos, assim, as produtoras contempladas em editais e eventos 
recentes: “5 Casas” (coprodução da Besouro Filmes com a produtora alemã Kerstin Krieg 
TAG/TRAUM), selecionado para o 12˚ DOK Co-Pro Market do festival DOK Leipzig; “Música 
para quando as luzes se apagam” (Zeppelin Filmes), selecionado para o DOC-SP 2016; 
"Mateína" (coprodução da Coelho Voador e Besouro Filmes), contemplado no edital de 
coprodução Brasil-Uruguai (PRODECINE 9), assim como “Baleia” (Casa de Cinema); os 
projetos contemplados no Edital Prodav 12: “Jogos de Inventar” (Bactéria Filmes), “Afinal, 
quem é Deus?” (Besouro Filmes), “Culturando” (Modus), “Super Tinga e Abelha Girl”  (Luciano 
da Luz Moucks), “As cidades azuis” (Felipe Klovan Silva - EPP), “Pampa Hypertropical” 
(Transe Filmes); e “A Superfície da Sombra” (Accorde Filmes) e “Aos olhos de Ernesto” (Casa 
de Cinema), ambos contemplados no Edital PRODECINE 01/2015.  

 

FILMES GAÚCHOS PARTICIPAM DE FESTIVAIS participações de filmes gaúchos em 
festivais; LUCAS  

De março a junho, aconteceu a 15ª Mostra do Filme Livre, em diferentes capitais brasileiras. 
Entre os longas selecionados estiveram “Errante - Um filme de encontros” (GusGus Cinema 
e Grande Plano Geral), dirigido por Gustavo Spolidoro e “13 Histórias Estranhas”, de direção 
coletiva. Entre os curtas-metragens estiveram “Ruby”, dirigido por Guilherme Soster, Jorge 
Loureiro e Luciano Scherer; “O Teto Sobre Nós” (Tokyo Filmes), dirigido por Bruno Carboni; 
“O sonho, o limiar e a passagem que metamorfoseia” (GusGus Cinema), dirigido por 
Gustavo Spolidoro; “Desejo” (Grupo do Front e Casa de Cinema), dirigido por Jonatas Rubert; 
“A fábrica”, dirigido por Nelton Pellentz; “Bucólica”, dirigido por Joacélio Batista e “Bruxa de 
Fábrica” (Unisinos), dirigido por Jonas Costa. 

Em junho, aconteceu o 5º Olhar de Cinema, em Curitiba. O longa “Eles vieram e roubaram 
sua alma” (Sofá Verde Filmes e Filmes do Deserto), dirigido por Daniel de Bem, esteve 
presente na Mostra Competitiva e ganhou os prêmios de Contribuição Artística e Menção 
Especial do Júri. 

Em junho, ocorreu o 26º Cine Ceará, que teve o curta-metragem “O Teto Sobre Nós” (Tokyo 
Filmes), dirigido por Bruno Carboni, com o prêmio de melhor curta da Mostra Competitiva.  

Em agosto, o 27ª Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo contou com a 
participação de “Outono Celeste” (Creep.Filmes), dirigido por Iuri Minfroy; Madrepérola 
(Unisinos), dirigido por Deise Hauenstein; e “Sesmaria”, dirigido por Gabriela Richter Lamas, 
que também foi vencedor do Prêmio Revelação e do Prêmio SescTV para novos talentos.  

Em agosto, o 18º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte contou com os curtas 
“Sesmaria”, dirigido por Gabriela Richter Lamas; e “Banzo” (Unisinos), dirigido por Pedro 
Gossler em sua competição oficial.  

No final de setembro, o 14º Curta Santos contará, na Mostra Competitiva Olhar Brasilis, com 
os curtas “Sob Águas Claras e Inocentes” (Lockheart Filmes), dirigido por Emiliano Cunha; 
e “Pobre Preto Puto” (Pé de Coelho Filmes), dirigido por Diego Tafarel.  

Em setembro, ocorreu o 20º Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, em 
Portugal, que contou com “O último dia antes de Zanzibar” (Avante Filmes), dirigido por 
Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, em competição oficial; e a minissérie “O Ninho” 
(Avante Filmes e Besouro Filmes), dirigida por Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, na 
Mostra Panorama.  



Dia 20 de Setembro, teve início o 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com o 
longa-metragem “Rifle” (Tokyo Filmes), dirigido por Davi Pretto, fazendo sua estreia na Mosta 
Competitiva, enquanto o longa “Eles Vieram e Roubaram Sua Alma” (Sofá Verde Filmes e 
Filmes do Deserto), dirigido por Daniel de Bem, terá exibição na Mostra Cinema Agora!  

Em outubro, ocorre o 33º Festival de Cine de Bogotá, que anunciou sua seleção com o 
longa-metragem “Desvios” (Lockheart Filmes), dirigido por Pedro Guindani na sessão Cine 
Muestra. Na competição oficial de curtas-metragens, “Objetos” (Avante Filmes e Casa de 
Cinema), dirigido por Germano de Oliveira; e “Ruby”, dirigido por Guilherme Soster, Jorge 
Loureiro e Luciano Scherer 

Em outubro, acontece o 10º BrasilCine - Festival de Cinema Brasileiro da Escandinávia, 
que acontece na Suécia. Na seleção, o longa-metragem “O Mercado de Notícias” (Casa de 
Cinema), dirigido por Jorge Furtado e o curta-metragem “O Corpo” (Sofá Verde Filmes), 
dirigido por Lucas Cassales.  

Entre outubro e novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, acontece o Festival Anima 
Mundi 2016, que contará com os curtas-metragens “Lipe, vovô e o Monstro” (Cortô), 
dirigido por Felippe Steffens e Carlos Mateus da Silva Souza; e “Interrogatório” (Unisinos), 
dirigido por Raul Fontoura. 

Divulgada também a seleção do 18º Festival do Rio, que ocorre no início de outubro. Na 
mostra competitiva de longas, a estreia de “Mulher do Pai” (Okna Produções e Transparente 
Filma), dirigido por Cristiane Oliveira.  

 
 

COM A EXTINÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA EBC, GOVERNO TEMER ACABA 
COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DA EMPRESA E ATENTA 

CONTRA A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO PAÍS  
No dia 2 de setembro, menos de vinte e quatro horas depois do afastamento definitivo da 
presidenta eleita Dilma Roussef, o presidente não eleito Michel Temer saiu de novo à caça 
da Empresa Brasil de Comunicação. 

No exercício da Presidência da República durante a viagem de Temer à China, o presidente 
da câmara dos deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) assinou a Medida Provisória 744 e 
extinguiu com um canetaço o Conselho Curador da EBC, do qual 15 dos 22 assentos eram 
ocupados por membros da Sociedade Civil. 

Esse mesmo Conselho Curador era, até então, a única entidade com o poder de exonerar o 
diretor-presidente da EBC antes do término de seu mandato de 4 anos. 

Juntamente com a MP744, foi publicado também o decreto 8.846, que altera o Estatuto Social 
da EBC e permite a exoneração do diretor-presidente da EBC pelo Presidente da República 
– eleito ou não. 

No dia 8 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli decidiu 
revogar a liminar que mantinha o jornalista Ricardo Melo na presidência da EBC. A decisão 
foi motivada por um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) após a publicação do decreto 
assinado pelo Maia. 

Na semana seguinte, no dia 14, a AGU emitiu parecer favorável à recondução de Laerte 
Rimoli ao cargo de diretor-presidente da EBC, que já havia sido nomeado ainda em maio, 



logo depois que o não eleito Temer assumiu interinamente a Presidência da República e foi 
atrás da EBC pela primeira vez. 

Por sua vez, Rimoli já foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir 74,6 mil 
reais aos cofres públicos por conta de pagamentos irregulares feitos quando ele, Rimoli, 
estava à frente da Assessoria de Comunicação Social do antigo Ministério do Esporte e do 
Turismo de FHC. 

A operação envolvia a emissão de notas frias e pagamentos por serviços não prestados a 
agências controladas por Marcos Valério de Souza e foi identificada como fonte de recursos 
do esquema ilegal de financiamento de campanhas do PSDB conhecido como "valerioduto". 

Rimoli foi também coordenador de comunicação da fracassada campanha à presidência de 
Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014 e diretor de comunicação da Câmara dos Deputados 
durante a gestão do ex-deputado federal Eduardo Cunha com presidente da Casa. 

Como de costume, o pretexto do não eleito Michel Temer para passar por cima da lei no que 
compete ao mandato de Ricardo Melo, válido até 2020, e para esvaziar a participação da 
Sociedade Civil na gestão da EBC é o famoso "desaparelhamento". 

Na realidade, trata-se de atentado aberto contra o patrimônio cívico que é a Comunicação 
Pública. Objetivando claramente o desmanche da EBC, o não eleito Michel Temer descumpre 
o princípio constitucional da complementaridade dos sistemas de comunicação público, 
privado e estatal. 

Também deixa cada vez mais evidente seu conluio com o oligopólio da mídia privada e 
conservadora e sua falta de compromisso com os interesses da Sociedade Brasileira. 

 
 

LABORATÓRIOS  E WORKSHOPS 
Uma lista de prêmios, laboratórios, mercados de coprodução e workshops que se encontram 
com convocatórias aberta, para inscrição de projetos de filme e séries, roteiros e longas em 
finalização. 

  

Screen Craft Short Film Production Fund  (Prêmio de Produção) 

https://screencraft.org/fund/ 

Deadline: 30 de Setembro 

  

Concurso de Roteiros para Documentários Rucker Vieira (Prêmio de Produção) 

https://ruckervieirafundaj.wordpress.com 

Deadline: 30 de Setembro 

  

Animation! (Pitching) 

http://www.ventanasur.com.ar/animation-es/ 

Deadline: 03 de Outubro 

  



Beyond the Window (Pitching) 

http://www.bloodwindow.com/portfolio/inscripciones-online/ 

Deadline: 03 de Outubro 

  

Blood Window (WIP*) 

http://www.bloodwindow.com/portfolio/inscripciones-online/ 

Deadline: 03 de Outubro 

  

Primer Corte (WIP*) 

http://www.ventanasur.com.ar/primer-corte/ 

Deadline: 03 de Outubro 

  

Film Independent Directing Lab (Laboratório) 

http://www.filmindependent.org/programs/filmmaker-labs/directing-lab/ 

Deadline: 03 de Outubro 

  

European Co-Production Market (Mercado de Coprodução) 

https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/coproduction-market.html 

Deadline: 12 de Outubro 

  

DocuLab (Laboratório) 

http://www.doculab.mx/09/ 

Deadline:  14 de Outubro 

  

Lobo Lab (Laboratório) 

http://www.mardelplatafilmfest.com/ 

Deadline: 30 de Outubro 

  

FEM CINE (WIP*) 

http://femcine.cl/2016/07/se-abre-convocatoria-a-work-in-progress-femcine-7/ 

Deadline: 05 de Novembro 

 

TFI Latin America Fund (Prêmio de Produção) 

https://tribecafilminstitute.org/programs/detail/tfi_latin_america_fund 

Deadline: 6 de Novembro 

 



Guadalajara Construye 11 (WIP*) 

http://www.industriaguadalajara.com/convocatorias/Convocatoria-Gdl-Construye-11.pdf 

Deadline: 28 de Novembro 

  

13º Encontro de Coproduccion Guadalajara (Mercado de Coprodução) 

http://www.industriaguadalajara.com/en/convocatorias/Convocatoria-13-Encuentro-
Coproduccion.pdf 

Deadline: 5 de Dezembro 

  

Talents Buenos Aires (Residência) 

http://talentsba.ucine.edu.ar/ 

Deadline: 15 de Dezembro 

  

* Filmes em Finalização 

 
 

CARTA DOS REALIZADORES AUDIOVISUAIS DO RIO GRANDE DO SUL LIDA NA 
PREMIAÇÃO DA MOSTRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO 44º FESTIVAL DE CINEMA 

DE GRAMADO 
Neste momento em que celebramos a pluralidade e a variedade da produção cinematográfica 
do Rio Grande do Sul, que pudemos ver ao longo desses três dias de exibição da Mostra 
Gaúcha de Curtas-Metragens e que recebe agora a devida valorização através do Prêmio 
Assembleia Legislativa, enfrentamos também um momento de instabilidade e incerteza. O 
país passa por um período de turbulência política, provocado por forças políticas e 
econômicas conservadoras, com a intenção de perpetuar a concentração de poder e recursos 
nas mãos de poucos poderosos, enquanto a grande maioria não tem direito a necessidades 
básicas como alimentação, saúde, educação, cultura. 

Nesse momento, é fundamental que nós, realizadores audiovisuais no Rio Grande do Sul, 
nos posicionemos não apenas contra esse golpe de estado que está em curso contra a 
presidenta democraticamente eleita, Dilma Rousseff, mas também contra um ataque 
mobilizado por essas mesmas forças conservadoras responsáveis pelo golpe, que tem como 
alvo os artistas, realizadores, técnicos e demais profissionais do cinema e da cultura do Brasil. 

Esse ataque, que se dá na forma de insinuações maldosas e levianas sobre o uso de recursos 
públicos no financiamento à cultura, tenta apagar nossa participação e direitos como 
cidadãos, de forma a desqualificar qualquer posicionamento que seja elaborado por um setor 
que, além de contribuir para a formação do imaginário e da identidade coletiva desta nação, 
também constitui uma atividade de crescente relevância na vida econômica e no cotidiano do 
país. 

Este discurso viciado tenta nos afastar de nossos vizinhos, tenta nos transformar em inimigos 
do país para nossas famílias, nossos amigos e a sociedade como um todo, para tirar nossa 
prerrogativa democrática de termos nossos posicionamentos políticos. Tentam nos 
constranger e nos silenciar, para que possam agir às escuras pra fazerem o Brasil voltar atrás 



em conquistas históricas de direitos, de soberania nacional e de políticas voltadas à inclusão 
e à igualdade.  

O cinema é uma poderosa ferramenta de discurso, análise e reflexão sobre as sociedades. 
Mais que nunca, nós, realizadores de audiovisual do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, 
temos o dever de nos mantermos atentos e fortes para exercermos em alto e bom som, em 
claras e eloquentes imagens, nosso papel de questionarmos e combatermos o retrocesso 
que se anuncia. O cinema do Rio Grande do Sul e do Brasil vai resistir a esses ataques, e vai 
continuar a se expressar de forma livre e intensa. 

 


