
Olá, como vai? Você já ouviu falar do Olhar de Cinema - Festival 
Internacional de Curitiba? Estamos passando aqui pra falar um pouco mais 
sobre o evento e te apresentar a nossa mais nova novidade: o Passaporte 

Acesso Livre, sua oportunidade de ver os filmes que quiser gratuitamente na 
nossa programação. Se interessou? Dá só uma olhada nesse e-mail e 

compartilha com os amigos e as amigas! Acesse o 
nosso SITE (www.olhardecinema.com.br). Corre para se inscrever! 

 

 
 

O Olhar de Cinema é um festival de cinema que nasceu em 2012, na cidade 
de Curitiba, no Paraná. O evento tem como objetivo destacar e celebrar o 

cinema independente realizado em todo mundo por meio da seleção oficial de 
filmes com propostas estéticas inventivas, envolventes e com 

comprometimento temático, que abrange desde a abordagem de inquietações 
contemporâneas acerca do microuniverso cotidiano de relacionamentos até 

interpretações e posicionamentos sobre política e economia mundial. Hoje, o 
festival já faz parte do cenário cultural do cinema independente no Paraná, no 

Brasil e no mundo. 
 

A 9ª edição do Olhar de Cinema está sendo um grande desafio devido à 
incerteza instaurada no cenário mundial. Diante dessa nova condição social 

de distanciamento e por medida de segurança, decidimos realizar o festival de 
maneira remota, com a possibilidade de termos exibições nas salas 

de cinema apenas se a situação da pandemia estiver controlada. Assim, 
nosso pacto com o público, que sempre esteve presente conosco, tornou-se 
ainda mais importante, de modo que nos levou a pensar novas maneiras de 
estar perto e se fazer presente. Entendemos, assim, a necessidade de trazer 
para perto mais pessoas: desejamos, mais do que nunca, compartilhar essa 

outra experiência de cinema. 
 

Queremos que o público se sinta especial e que possa aproveitar as obras 
que trazemos sempre com tanto cuidado. Essa é a nossa maneira de dizer: 

sigamos juntes! 
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Acreditamos que devemos criar mais oportunidades e nos 
fortalecer juntes para atravessar o difícil momento que estamos 
passando. Assim, o Olhar de Cinema, este ano, abre inscrições 

para Passaporte Acesso Livre, que dá acesso gratuito à 2 sessões virtuais 
de filmes por dia, durante todo o festival. 

 

 
 

Você pode se programar, escolher os filmes que quer ver e, com o 
passaporte, durante os dias de realização do festival, você assiste a eles de 
graça! Para quem não tenha o passaporte ou até mesmo quem queira ver 

mais de dois filmes por dia, o valor do aluguel será de R$5,00.  
 

Programe-se e se inscreva: não perca a chance! 
Basta preencher o formulário de inscrição. É rápido e simples! 

https://vp.eventival.com/olhardecinema/2020/custom-
form/inscricoes_passaporte_acesso_livre/edit 

 
Mas atenção: como os passaportes são limitados, os cadastros serão 

submetidos a um processo de seleção interno que preza pela diversidade, 
tentando possibilitar que pessoas de diferentes lugares e realidades sociais 

sejam contempladas com o acesso aos filmes em exibição. 
 
 

Nos vemos em outubro! Abraços e bom festival! 
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