
 
 

Festival de Cinema na Chapada dos Veadeiros divulga parte da programação 

# CineFest São Jorge acontece de 24 a 27 de de outubro 

# Festival está captando recursos para estender a programação 

 O CineFest São Jorge vem se tornando tradição para os moradores de Brasília, Goiás 
e arredores. As primeiras atrações desse ano já estão sendo divulgadas e, além dos filmes, 
contará mais uma vez com oficinas, homenagens e workshops. A terceira edição do festival 
acontece de 24 a 27 de outubro, no povoado de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. 

A mostra de cinema continuará focando em produções regionais recentes que se 
destacaram em outros festivais. A curadoria está sob responsabilidade de João Paulo 
Procópio e Ludielma Laurentino. 

Já está confirmada a Oficina do Olhar, em que os participantes vão desenvolver filmes 
curtíssimos sob orientação da cineasta Madê Picchi, fundadora do coletivo audiovisual 
Hubbers.alive e criadora de conteúdos de empoderamento feminino em várias plataformas 
digitais. O melhor curta realizado na oficina será exibido no último dia do festival e receberá 
o prêmio Dizo Dal Moro, uma homenagem ao cineasta falecido em 2017 e que participou da 
primeira edição.  

   Seguindo a tendência dos meios de transporte alternativos e menos poluentes, o 
CineFest São Jorge busca incentivar o ecociclismo e as caronas solidárias. Já está circulando 
um folheto do festival orientando ciclistas que vão para a Chapada e, durante o evento, a 
ONG Bike Anjo, parceira desde a primeira edição, promoverá debates e oficinas gratuitas 
sobre Mobilidade Urbana. 

 O CineFest São Jorge é realizado de forma independente com apoio de comerciantes e 
moradores locais da vila de São Jorge e patrocinadores que foram se juntando ao projeto ao 
longo dessa trajetória. Em 2019, a ideia é oferecer programação mais extensa e diversificada 
para o público. Atualmente, o CineFest está em busca de novos patrocinadores e apoiadores. 
Quem tiver interesse em colaborar com o CineFest São Jorge pode entrar em contato pelo 
e-mail cinefestsaojorge@gmail.com ou pelo telefone (61) 99984-0558. 

Outras atrações ainda estão para ser confirmadas, como as bandas que farão shows 
após o encerramento de cada sessão, além dos artistas que comparecerão ao evento. A 
programação completa e a lista de filmes selecionados para a mostra serão divulgados em 
breve.  

www.cinefestsaojorge.com.br 
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