27 de agosto (terça-feira) – 17h30
CINE DEBATE

PRECISAMOS FALAR DO ASSÉDIO
Sinopse
Na semana da mulher, uma van-estúdio parou em nove locais em São Paulo e no Rio de Janeiro. O
objetivo era coletar depoimentos de mulheres vítimas de qualquer tipo de assédio. Ao todo, 140
decidiram falar. São relatos de mulheres de 15 a 84 anos, de zonas nobres ou periferias das duas
cidades, com diferenças e semelhanças na violência que acontece todos os dias e pode se dar
dentro de casa, em um beco escuro ou no meio da rua, à luz do dia. O filme traz uma amostra
significativa, 27 deles. Nos depoimentos puros, sem qualquer tipo de interlocução,
acompanhamos um desabafo, um momento íntimo ou a oportunidade de falarem daquilo pela
primeira vez.

BIO DA CINEASTA
Paula Sacchetta trabalha há alguns anos como documentarista e é especializada em temas ligados a
direitos humanos. Seu longa documental “Precisamos Falar do Assédio” foi lançado no 49º Festival de
Brasília, em 2016. Paula também dirigiu o documentário “Verdade 12.528”, lançado em 2013 na 37ª
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ganhou o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos
Humanos em 2012 e cobriu as primeiras eleições presidenciais egípcias, no Cairo, para a TV Folha. Já
fez webdocs para o canal AJ+, da Aljazeera, um mini-doc sobre os homens-placa, e outro sobre a
Cracolândia para o jornal inglês The Guardian. Lançou em 2014 “Quanto mais presos, maior o lucro”,
co-dirigiu, em 2017, a série de TV “Famílias”, sobre jovens LGBT na periferia de São Paulo, e em 2018
dirigiu uma série sobre sistema carcerário para o Canal Curta!. É colaboradora do Hysteria e no
momento está desenvolvendo dois longas documentais: um sobre sexo na terceira idade e outro sobre
masculinidades.

Local

Sede Institucional da OAB SP
Rua Maria Paula, 35 – 3º andar

Inscrições: através do site: www.oabsp.org.br
Mediante a doação de uma lata ou pacote de leite integral em pó – 400g,
na recepção do evento.

Promoção
Comissão da Mulher Advogada da OAB SP
Presidente: Dra. Claudia Patricia de Luna Silva

Apoio
Comissão de Igualdade Racial da OAB SP
Comissão de Diversidade Sexual da OAB SP
Comissão de Direitos Humanos da OAB SP
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP

Apoio Institucional
Dr. Alexandre Luis Mendonça Rollo
Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB SP
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente da OAB SP
***Serão conferidos certificados de participação***
*** Vagas limitadas ***

