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Belo Horizonte recebe a 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

A 10ª Mostra Cinema e Diretos Humanos, que ocorre em todas as capitais federais do país e conta com o apoio da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, acontece de 13 a 18 de
novembro, no Cine Humberto Mauro, Palácio das Artes, no Centro da capital mineira. Serão 40 filmes a serem exibidos
gratuitamente, além de debates, sessões para deficientes visuais, entre outros.

Este ano os temas da Mostra contemplam 03 sessões: Sessão Homenagem, que faz uma retrospectiva representativa
das nove edições anteriores e exibe os filmes premiados de cada edição; Sessão Temática – que terá como foco a
criança e o adolescente; e a Sessão Panorama – que reunirá 24 filmes produzidos a partir de 2011 no Brasil, França,
Estados Unidos e Singapura.

O objetivo do evento é levantar discussões contemporâneas sobre diversos temas envolvendo os Direitos Humanos
tais como: o direito da pessoa com deficiência; população LGBT e enfrentamento à homofobia; memória e verdade;
crianças,  adolescentes  e  juventude;  direito  da  pessoa  idosa;  população  negra;  população  em situação de  rua;
mulheres; segurança pública; entre outros.

Esta Mostra é uma edição comemorativa que celebra a iniciativa de fortalecimento e disseminação da cultura e da
educação em Direitos Humanos. Realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR),
conta com produção do ICEM - Instituto Cultura Em Movimento e produção local da Pimenta Filmes. Apoio: Prefeitura
de Belo Horizonte.

 

A mostra

 

Criada em 2006 como uma das ações estratégicas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(SDH/PR) para celebrar o aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada pela Assembléia Geral



das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a Mostra Cinema e Direitos Humanos foi expandida ao longo dos
últimos 10 anos e, atualmente, ocorre em todas as capitais federais do Brasil.

 

É uma das estratégias do Governo Federal  para consolidação da cultura e da educação em Direitos Humanos,
ampliando espaços de debate e discussão por meio da linguagem cinematográfica e contribuindo para a formação de
uma nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância.

Em dez anos, a Mostra expandiu em alcance e em escopo – da América do Sul para o Hemisfério Sul, e agora, na 10ª
Edição, como Mostra Internacional, além de contar, pelo terceiro ano consecutivo, com cerca de 1.000 pontos de
difusão pelo país, assumindo assim um caráter descentralizador e democrático.

 

Fonte: Site da PBH
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