
 
DE 8 A 14 DE DEZEMBRO Contato: Eveline Araujo  

Email: cinetornadofestival@gmail.com 

 

O CINE TORNADO FESTIVAL CHEGA EM SÃO PAULO 

 7ª edição em dezembro no SPCinePlay 

  

SÃO PAULO, SP, 11 A 17 DE DEZEMBRO — A pandemia de coronavírus trouxe muitos desafios 

para os produtores de eventos, principalmente a adaptação para o ambiente virtual. A chegada do 

Cine Tornado Festival em São Paulo, em 2020, foi realizada por meio de parceria com a SPCine, 

para ampliar a participação nas votações dos filmes em nível nacional via streaming - 

https://www.spcineplay.com.br/ 

 

De 11 a 17 de dezembro estará disponível para votação a Mostra de Filmes Solidários, e mais os 

Filmes Convidados que ampliam o debate dos temas da mostra competitiva. Para votar basta fazer 

o cadastro na plataforma SPCine Play ou na Looke e acessar o acervo do festival, o acesso é 

gratuito em todo o Brasil. 

 

Reconhecido internacionalmente pela qualidade e seriedade, o Cine Tornado Festival tornou-se 

uma janela de exibição importante para filmes com diálogos sociais, ao acolher curtas, médias e 

longas-metragens, que vão do documentário e filmes de arquivo à etnoficção e experimental, com 

narrativas sociais ampliadas pelo sequenciamento de filmes. Ao todo são cinco diferentes mostras: 

Filmes Solidários; Filmes Etnográficos, Ficção, Filmes Experimentais e Filmes Arquivo/Memória. 

Em função da pandemia, exceto pela Mostra de Filmes Solidários que será agora em dezembro, 

as demais serão programadas para o primeiro semestre de 2021. Nessa edição, foram mais de 

200 filmes inscritos, procedentes de 22 países diferentes, confirmando o evento dentro do circuito 

internacional de cinema.  

 

 

 

 

https://www.spcineplay.com.br/


     
Foto para divulgação, curadoria na edição do festival em 2019 

 

Direção e curadoria: Eveline Araujo – Jornalista, Me. Antropologia Social, PhD em Saúde Pública 

(USP), doutoranda em Comunicação (UFPR). Especialista em Cinema desde 2014. 

 

Curadoria Filmes experimentais e Arte: Roderick Steel – Performer e cineasta, Me. em Cinema e 

Doutorando em Cinema (USP). 

 

Para maiores informações: 

 

Cine Tornado Festival: cinetornadofestival@gmail.com 

Site: https://cinetornadofestival.wixsite.com/cinema 

 

Redes sociais: 

 

    

Twitter: https://twitter.com/FestivalTornado 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCgjUt4uR_zuJpShcomRbUUw?view_as=subscri

ber  

Facebook: https://www.facebook.com/cinetornadofestival/  

Instagram: https://www.instagram.com/cinetornadofestival/?hl=pt-br 

Inscrições: https://filmfreeway.com/CineTornadoFestival  

Site: https://cinetornadofestival.wixsite.com/cinema 

Colabore com nosso projeto: https://benfeitoria.com/cinetornadofestival2020 
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