
 

 
 

GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS – 
DE SÃO PAULO 

CNPJ : 67.836.288 / 0001-00 

www.aids.org.br 
Rua General Jardim, 566 – Vila Buarque – CEP: 01223-010São Paulo – SP Brasil 

Tel: (011) 32592149Fax: (011) 32587729  e-mail: gpvsp@uol.com.br 

 
                         REALIZAÇÃO 10ª MOSTRA DE CINEMA AIDS  
  
Filmes apresentados:  Estratégia:  Os filmes escolhidos falaram sobre   a importância da 

prevenção do HIV/Aids e outras  ISTs , e assuntos correlatos, com foco na arte e no cinema 

como veículo de informação, promoção da saúde e de direitos.      

CINEMA MOSTRA AIDS 2018 

A Destruição de Bernardet 

Claudia Priscilla, Pedro Marques / Brasil / 72’ / 2016 / Class. Ind.: 12 anos - Referência na reflexão 
sobre o cinema brasileiro, Jean-Claude Bernardet resolveu, aos 70 anos, se dedicar como ator 
em longas e curtas experimentais e ousados, dirigidos por jovens realizadores. Neste 
documentário, o próprio Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por suas incursões como 
ator e revela suas perspectivas de vida, ao mesmo tempo em que precisa lidar com o fato de ser 
portador do vírus HIV. 

A Onda Traz, O Vento Leva 

Gabriel Mascaro / Brasil / 29’ / 2012 / Class. Ind.: 12 anos -Rodrigo, portador do HIV, é deficiente 
auditivo e trabalha instalando som em carros. O filme é uma jornada sensorial sobre um cotidiano 
marcado por ruídos, vibrações, incomunicabilidade, ambiguidade e dúvidas. 

A Paixão de JL 

Carlos Nader / Brasil / 82’ / 2014 / Class. Ind.: 14 anos - O artista José Leonilson começou em 
1990 a narrar em fitas cassetes um diário sobre a sua vida e os acontecimentos no Brasil e no 
mundo, como a queda do Muro de Berlim. À Princípio, sem intenções, os registros tomam outra 
urgência quando José descobre que é portador do HIV. 

Age of Consent 

Todd Verow, Charles Lum / EUA / 88’ / 2014 / Class. Ind.: 18 anos - O filme conta a história da 
HOIST, o primeiro e único bar gay de fetiche de Londres, na Inglaterra. Segue a evolução cultural 
da vida gay e do sexo na Londres moderna, através da AIDS, da gentrificação e da luta política 
em curso para descriminalizar a atividade homossexual no Reino Unido. 

Califórnia 

Marina Person / Brasil / 90’ / 2015 / Class. Ind.: 14 anos - Início dos anos 1980. Estela (Clara 
Gallo) é uma adolescente que vive os conflitos típicos da idade, de identidade, amizade e amor. 
Ela tem um ídolo, o tio Carlos (Caio Blat), jornalista musical que vive nos Estados Unidos. E o 
maior sonho da menina é visitá-lo na Califórnia, durante as férias. Os planos dela vão por água 
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abaixo, no entanto, quando ela descobre que é ele quem está voltando para o Brasil, magro, 
debilitado por consequência de uma doença sobre a qual a medicina apenas começava a se 
debruçar. 

Dia 1 

Matheus Faro, Rafael Bolacha / Brasil / 12’ / 2017 / Class. Ind.: 12 anos -Durante uma entrevista, 
Luan se recorda do dia em que recebeu seu diagnóstico positivo para HIV. Ali se colocam seus 
medos, aflições e questionamentos que o fizeram tomar decisões importantes para seguir em 
frente. Baseado em uma história real. 

Gazelle - The Love Issue 

Cesar Terranova / Brasil, EUA, Polinésia Francesa / 93’ / 2014 / Class. Ind.: 14 anos -Gazelle é 
um ícone do mundo underground que criou a "Gazelland", uma revista de design criativo que 
documentou artistas, fotógrafos, performers e designers de um certo segmento da 
comunidade gay e transexual da vida noturna de Londres, Nova York e São 
Paulo. Gazelle é  na verdade, o alter-ego de Paulo, um comissário de bordo 
brasileiro de 45 anos. Mas por trás de seus trajes corajosos e de autoria própria, 
a vida de Gazelle não é fácil. Paulo esteve casado durante sete anos com Eric, 
que morreu em seus braços no dia do aniversário de casamento de ambos. 
Portador do vírus HIV, a trágica e súbita morte de seu parceiro fez com que ele 
começasse um novo ciclo de vida. Através de Gazelle, ele expressa seus 
sentimentos e sonhos mais profundos e até conhece um novo amor. 

Horizonte de Eventos 

Gil Baroni / Brasil / 15’ / 2016 / Class. Ind.: 12 anos -Gabriel descobriu que está com HIV e resolveu contar 
para todo mundo. 

Meu Nome é Jacque 

Angela Zoé / Brasil / 74’ / 2016 / Class. Ind.: 12 anos  -A diversidade da narrada através de um olhar sobre 
a história e a vida de Jacqueline Rocha Côrtes, uma mulher transsexual portadora do vírus da aids, que 
precisou e que ainda precisa superar grandes obstáculos para viver sua vida da melhor forma possível, 
quebrando paradigmas e derrubando preconceitos. 

O Pacote 

Rafael Aidar / Brasil / 18’ / 2013 / Class. Ind.: 12 anos  - Em uma nova escola, os jovens Leandro e Jefferson 
formam uma ligação instantânea e logo percebem que não se trata de uma amizade comum. Mas Jeff tem 
algo a dizer. Se eles querem ficar juntos, Leandro deverá lidar com algo irreversível. Algo que faz parte do 
pacote. 
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Para Sempre Teu, Caio F-   Candé Salles / Brasil / 90’ / 2014 / Class. Ind.: 12 anos - Inspirado no livro de 
Paula Dip, esta é uma biografia polêmica: morto aos 47 anos, Caio Fernando Abreu foi vítima de HIV e 
marcado por laços afetivos tão intensos quanto obras emblemáticas como Morangos mofados. Com mistura 
de linguagens inerentes à obra de Caio F. – cinema, teatro, música e literatura –, a linha narrativa é 
conduzida através de depoimentos de amigos, editores e estudiosos que mantiveram relação com o autor. 

Positive Youtubers - Leandro Goddinho / Brasil / 15’ / 2017 / Class. Ind.: 12 anos - Documentário gravado 
online a partir da tela do computador sobre quatro youtubers brasileiros que compartilham suas experiências 
vivendo com o HIV. 

Strike a Pose - Ester Gould, Reijer Zwaag / Holanda, Bélgica / 83’ / 2016 / Class. Ind.: 12 anos - Na década 
de 1990, sete jovens dançarinos se juntaram a mais controvesa turnê da cantora Madonna. Na época, a 
jornada foi registrada no documentário Na Cama com Madonna. Autoproclamada "mãe" dos seis dançarinos 
gays e mais um hétero, Madonna usou o filme para se posicionar sobre os direitos dos gays, liberdade de 
expressão e desmistificação da AIDS. Os dançarinos se tornaram símbolos de orgulho, inspirando pessoas 
a se desafiarem a serem elas mesmas. Vinte e cinco anos depois, eles compartilham suas histórias de vida 
durante e depois da turnê. 

Vivant! - Vincent Boujon / França / 80’ / 2014 / Class. Ind.: 12 anos -Cinco homens soropositivos se 
encontram para uma primeira experiência de paraquedismo. Detidos por momentos intensos e vertiginosas, 
uma crescente amizade e momentos hilariantes, o filme é uma oportunidade para eles expressarem 
sentimentos profundos sobre a vida com HIV. 

Materiais Estratégicos de divulgação   
 

Camisetas  
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Banners  

 
 
Catálogos e filipetas  
 
FILMES 
PARA SEMPRE TEU, CAIO F. 
GAZELLE - THE LOVE ISSUE 
STRIKE A POSE 
A PAIXÃO DE JL 
CALIFÓRNIA 
MEU NOME É JACQUE 
HORIZONTE DE EVENTOS 
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A ONDA TRAZ, O VENTO LEVA 
O PACOTE 
DIA 1 
POSITIVE YOUTUBERS 
VIVANT! 
A DESTRUIÇÃO DE BERNARDET 
AGE OF CONSENT 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Quinta-Feira - 19h 
PARA SEMPRE TEU, CAIO F. 
Candé Salles /Brasil /90' /2014 
Class. Ind.: 12 anos 
Inspirado no livro de Paula Dip, esta é uma biografia 
instigante: Caio Fernando Abreu faleceu aos 47 
anos em decorrência da aids e teve sua vida 
marcada por laços afetivos tão intensos quanto 
suas obras emblemáticas, como o livro Morangos 
Mofados. Com mistura de linguagens inerentes à 
obra de Caio F. – cinema, teatro, música e literatura 
–, a linha narrativa é conduzida através de 
depoimentos de amigos, editores e estudiosos que 
mantiveram relação com o autor. 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Gazelle é um ícone do mundo underground que 
criou a "Gazelland", uma revista de design criativo 
que documentou artistas, fotógrafos, performers e 
designers de um certo segmento da comunidade 
gay e transexual da vida noturna de Londres, Nova 
York e São Paulo. Gazelle é, na verdade, o alter-ego 
de Paulo, um comissário de bordo brasileiro de 45 
anos. Mas por trás de seus trajes corajosos e de 
autoria própria, a vida de Gazelle não é fácil. Paulo 
esteve casado durante sete anos com Eric, que 
morreu em seus braços no dia do aniversário de 
casamento de ambos. Portador do vírus HIV, a 
trágica e súbita morte de seu parceiro fez com que 
ele começasse um novo ciclo de vida. Através de 
Gazelle, ele expressa seus sentimentos e sonhos 
mais profundos e até conhece um novo amor. 
Sexta-Feira - 15h 
GAZELLE - THE LOVE ISSUE 
Cesar Terranova /Brasil, EUA, Polinésia Francesa /93' /2014 
Class. Ind.: 14 anos 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Na década de 1990, sete jovens dançarinos se 
juntaram à mais controversa turnê da cantora 
Madonna. Na época, a jornada foi registrada no 
documentário Na Cama com Madonna. 
Autoproclamada "mãe" dos seis dançarinos gays e 
mais um hétero, Madonna usou o filme para se 
posicionar sobre os direitos dos gays, liberdade de 
expressão e desmistificação da AIDS. Os dançarinos 
se tornaram símbolos de orgulho, inspirando 
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pessoas a se desafiarem e serem elas mesmas. 
Vinte e cinco anos depois, eles compartilham suas 
histórias de vida durante e depois da turnê. 
Sexta-Feira - 17h 
STRIKE A POSE 
Ester Gould,ReijerZwaag /Holanda, Bélgica /83' /2016 
Class. Ind.: 12 anos 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
O brilhante artista plástico José Leonilson começou 
em 1990 a narrar em fitas cassetes um diário sobre 
a sua vida e os acontecimentos no Brasil e no 
mundo. À princípio sem intenções, os registros 
tomam outra urgência quando Leonilson descobre 
que é portador do HIV. O documentário foi 
vencedor dos festivais É Tudo Verdade e Mix Brasil, 
além do prêmio especial do júri do festival de 
Havana. 
Sexta-Feira - 19h 
A PAIXÃO DE JL 
Carlos Nader / Brasil /82' /2014 
Class. Ind.: 14 anos 
Início dos anos 1980. Estela (Clara Gallo) é uma 
adolescente que vive os conflitos típicos da idade, 
de identidade, amizade e amor. Ela tem um ídolo, o 
tio Carlos (Caio Blat), jornalista musical que vive nos 
Estados Unidos. E o maior sonho da menina é 
visitá-lo na Califórnia, durante as férias. Os planos 
dela vão por água abaixo, no entanto, quando ela 
descobre que é ele quem está voltando para o 
Brasil, magro, debilitado por consequência de uma 
doença sobre a qual a medicina apenas começava a 
se debruçar. 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Sábado - 15h 
CALIFÓRNIA 
Candé Salles /Brasil /90' /2014 / 
Class. Ind.: 12 anos 
A diversidade é abordada e narrada através de um 
olhar sobre a história e a vida de Jacqueline Rocha 
Côrtes, uma mulher transsexual portadora do vírus 
da aids, que precisou e que ainda precisa superar 
grandes obstáculos para viver sua vida da melhor 
forma possível, quebrando paradigmas e 
derrubando preconceitos. 
Sábado - 17h 
MEU NOME É JACQUE 
Candé Salles /Brasil /90' /2014 
Class. Ind.: 12 anos 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Gabriel descobriu que está com HIV e resolveu 
contar para todo mundo. 
HORIZONTE DE EVENTOS 
Gil Baroni /Brasil /15' /2016 
Class. Ind.: 12 anos 

http://www.aids.org.br/
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Sábado - 19h Programa de Curtas 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Rodrigo, portador do HIV, tem deficiência auditiva e 
trabalha instalando som em carros. O filme é uma 
jornada sensorial sobre um cotidiano marcado por 
ruídos, vibrações, incomunicabilidade, ambiguidade 
e dúvidas. 
A ONDA TRAZ, O VENTO LEVA 
Gabriel Mascaro /Brasil /29' /2012 
Class. Ind.: 12 anos 
Sábado - 19h Programa de Curtas 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Em uma nova escola, os jovens Leandro e Jefferson 
formam uma ligação instantânea e logo percebem 
que não se trata de uma amizade comum. Mas Jeff 
tem algo a dizer. Se eles querem ficar juntos, 
Leandro deverá lidar com algo irreversível. Algo que 
faz parte do pacote. 
O PACOTE 
Rafael Aidar /Brasil /18' /2013 
Class. Ind.: 12 anos 
Sábado - 19h Programa de Curtas 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Em uma nova escola, os jovens Leandro e Jefferson 
formam uma ligação instantânea e logo percebem 
que não se trata de uma amizade comum. Mas Jeff 
tem algo a dizer. Se eles querem ficar juntos, 
Leandro deverá lidar com algo irreversível. Algo que 
faz parte do pacote. 
DIA 1 
M. Faro, R. Bolacha /Brasil /12' /2017 
Class. Ind.: 12 anos 
Sábado - 19h Programa de Curtas 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Documentário gravado online a partir da tela do 
computador sobre quatro youtubers brasileiros que 
compartilham suas experiências vivendo com o HIV. 
POSITIVE YOUTUBERS 
Leandro Goddinho /Brasil /15' /2017 
Class. Ind.: 12 anos 
Sábado - 19h Programa de Curtas 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Cinco homens soropositivos se encontram para 
uma primeira experiência de paraquedismo. 
Detidos por momentos intensos e vertiginosas, 
uma crescente amizade e momentos hilariantes, o 
filme é uma oportunidade para eles expressarem 
sentimentos profundos sobre a vida com HIV. 
16 agosto 17 agosto 18 agosto  19 agosto 
Domingo - 15h 
VIVANT! 
Vincent Boujon /França /80' /2014 
Class. Ind.: 12 anos 
Referência na reflexão sobre o cinema brasileiro, 
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Jean-Claude Bernardet resolveu, aos 70 anos, se 
dedicar como ator em longas e curtas 
experimentais e ousados, dirigidos por jovens 
realizadores. Neste documentário, o próprio 
Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por 
suas incursões como ator e revela suas perspectivas 
de vida, ao mesmo tempo em que precisa lidar com 
o fato de ser portador do vírus HIV. 
A DESTRUIÇÃO DE BERNARDET 
Claudia Priscilla, Pedro Marques / Brasil / 72' / 2016 
Class. Ind.: 12 anos 
Domingo - 17h 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
O filme conta a história do HOIST, o primeiro e 
único bar gay de fetiche de Londres, na Inglaterra. 
Segue a evolução cultural da vida gay e do sexo na 
Londres moderna, através da AIDS, da ocupação da 
região central da metrópole, e da luta política em 
curso para descriminalizar a homossexualidade no 
Reino Unido 
AGE OF CONSENT 
Todd Verow, Charles Lum /EUA /88' /2014 
Class. Ind.: 18 anos 
Domingo - 19h 
16 agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 
Diretoria institucional 
Presidente: Maria Hiroko Watinaga 
Vice-presidente: Luiz Francisco dos Santos 
1º Tesoureiro: Umberto Martins 
2ºTesoureiro: Abel Corino da Fonseca Neto 
1º Secretário:Flávio Rodrigues 
2º Secretário: Claudio Ramires da Silva 
Conselho Fiscal:  
Mário Cesar Scheffer e Marcos Marinho 
Colaboradores e voluntários 
Eduardo Palomba 
Paulo Rogério 
Claudio Ramires 
Eduardo Barbosa 
Diego Souza 
Fernanda Nigro 
Marcos Marinho 
José Humberto de Souza 
Renato Matias 
Umberto Martins 
Murilo Duarte 
Sérgio Ribas 
Luis Francisco 
Centro Cultural São Paulo 
www.aids.org.br www.cinemamostraaids.org.br 
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10ª  Mostra de Cinema:  
Ocorreu  entre  os dias: 16 a 19 de agosto de 2018 no Centro Cultural de São Paulo, no dia 16  foi 

realizada  a abertura da primeira  sessão: com  início: às  19h00  termino às 22h00,  –  apresentação 

para um público de 100 pessoas -  (longa metragem)  filme: PARA SEMPRE TEU, CAIO F, o filme foi 

inspirado no livro de Paula Dip, uma biografia  de Caio Fernando  Abreu,   que faleceu aos 47 anos 

em decorrência da Aids,  após a exibição do filme a autora junto com Candé Sales, diretor do filme  

falaram da importância do filme nas questões, relacionadas  ao HIV.  Nos dias 17  a 19 de agosto   

foram realizadas  09 sessões  das 15h00 às  22h00, com a exibição de filmes.  

Os filmes conforme já elencados (curta e longa metragem)  seguidos pelas  rodas de conversas, 

público entre 25 a 50 pessoas por sessão, 70 a 93  

pessoas  por dia, no dia 18 contamos com a presença de Rafael Bolacha protagonista do Filme: DIA 

1  ele   falou sobre sua experiência como portador.  Das suas aflições, seus medos, e seus 

questionamentos que fez tomar decisões importantes para seguir em frente. A Mostra evidenciou, a   

importância e a necessidade, para que as pessoas tenham acesso ao: conhecimento e  entendimento  

sobre o HIV/Aids, ISTs,  Sífilis e Hepatites virais,  desde a prevenção, a transmissão, o tratamento e 

assuntos correlatos à temática. Sendo de grande relevância para a população envolvida.       
Fotos da 10ª   Mostra  de Cinema Aids -   Agosto de 2019 – Centro Cultural Vergueiro  
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Relatório  divulgação da 10ª Cinema Mostra AIDS, ocorrida entre os dias 16 a 19 de agosto de 2018. 
ANÁLISE FACEBOOK -Aumento no número de visualizações - Aumento em quase 30% de pessoas 
alcançadas - Pico de acesso no período de divulgação do Cinema Mostra AIDS  - Aumento em mais de 
50% no envolvimento (comentários, curtidas e etc) - Média de 100 pessoas alcançadas em cada publicação 
no facebook 
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*Análise geral do facebook 

 

*Gráfico de alcance geral  

Alcance da publicação - ANÁLISE 
INSTAGRAM -  No total, temos dessas 2 sobre o Cinema Mostra AIDS estão entre as mais curtidas do 
Instagram - Cerca de 300 pessoas alcançadas em cada publicação (DESTAQUE DO ALCANCE DO 
INSTAGRAM, SENDO BEM SUPERIOR AO FACEBOOK) -Aproximadamente 50 visualizações em cada 
stories sobre o Cinema) 
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*Análise publicações Instagram  - ANÁLISE DIVULGAÇÃO EXTERNA 

• Postagem Instagram e Facebook Menino Gay 
https://www.instagram.com/p/BmhN8D6g8p3/?hl=pt-br&taken-by=portalmeninogay  

• Postagem Facebook FOAESP 
https://www.facebook.com/forumaidssp/photos/a.467391340088901/1073142942847068/?type=3
&theater 

• Postagem site Guia Gay SP http://www.guiagaysaopaulo.com.br/noticias/acontece/cinema-
mostra-aids-festival-apresenta-14-filmes-em-sao-paulo 

• Postagem site APOGLBT http://paradasp.org.br/ong-promove-10a-cinema-mostra-aids-em-sao-
paulo/ 

• Postagem site Agência AIDS de Notícias http://agenciaaids.com.br/noticia/12-filmes-sobre-hiv-e-
aids-para-abrir-a-mente/ 

• Postagem G1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/o-que-fazer-em-sao-
paulo/post/2018/08/15/mostra-de-cinema-no-centro-cultural-sao-paulo-trata-do-tema-aids.ghtml 

• Postagem site Catraca Livre https://catracalivre.com.br/agenda/mostra-aids-promove-sessoes-de-
cinema-gratuitas-no-ccsp/  

• Postagem Site Portal Splish Splash http://www.portalsplishsplash.com/2018/08/ong-promove-10-
cinema-mostra-aids-em-sao-paulo.html  

• Postagem site Extra Jurídico https://www.extrajuridico.com/mostra-de-cinema-no-centro-cultural-
sao-paulo-trata-do-tema-aids-veja-programacao/ 

• Postagem site Vermelho http://www.vermelho.org.br/noticia/314108-1 
 

• Postagem site UniPaulista http://www.unipaulistana.edu.br/noticias/mostra-de-cinema-no-centro-
cultural-sao-paulo-trata-do-tema-aids-veja-programacao- 

• Postagem site Athosgls http://athosgls.com.br/ong-promove-10a-cinema-mostra-aids-em-sao-
paulo/  
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GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS – 
DE SÃO PAULO 

CNPJ : 67.836.288 / 0001-00 

www.aids.org.br 
Rua General Jardim, 566 – Vila Buarque – CEP: 01223-010São Paulo – SP Brasil 

Tel: (011) 32592149Fax: (011) 32587729  e-mail: gpvsp@uol.com.br 

•  Postagem site Assuntando https://assuntando.com.br/mostra-de-cinema-no-centro-cultural-sao-
paulo-trata-do-tema-aids-veja-programacao/  
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