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Cine Vídeo Tarumã, em Manaus, homenageia diretora Agnès Varda 
Penúltimo filme de cineasta será exibido gratuitamente na Ufam. 
Por G1 AM 

15/04/2019 18h09  Atualizado há um dia 
 

 

Cineasta franco-belga Agnès Varda, um dos nomes mais representativos do movimento da Nouvelle 
Vague — Foto: Divulgaçao 
Morta no dia 29 de março, a diretora franco-belga Agnès Varda tem sua obra revisitada nesta semana no 
projeto Cine Vídeo Tarumã, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A primeira sessão aconteceu 
nesta segunda-feira (15), e a próxima será na quarta (17), no ICHL, gratuitamente. 
Indicado ao Oscar de melhor documentário no ano passado, "Visages Villages" foi o penúltimo filme de 
Varda. A produção será exibida às 12h da quarta. 
O filme foi dirigido pela cineasta junto ao fotógrafo e muralista JR. Os dois saem em uma viagem pelo 
interior da França fazendo retratos de pessoas comuns, trabalhadores, artistas e amigos de longa data, 
revelando em cada foto a empatia e sensibilidade que existem em homens e mulheres mundo a fora. 
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Alunos ocupam prédio da Ufam em Coari em protesto contra falta de aulas 
15 de abril de 2019 em Dia a Dia. 0 
Estudantes pedem professores para manter curso de 
Medicina (Foto: Divulgação) 
Da Redação 
MANAUS – Estudantes do curso de Medicina da 
Ufam (Universidade Federal do Amazonas) em Coari 
(a 363 quilômetros de Manaus) ocuparam o prédio da 
unidade na madrugada desta segunda-feira, 15. A 
ocupação é em protesto pela falta de professores. Os 
estudantes se instalaram no prédio administrativo. 
Nas redes sociais, os alunos alegam que as 
disciplinas clínicas, que exigem professores formados 
em Medicina, não têm aula há três meses. As aulas 
deveriam ser de infectologia, dermatologia, 

psiquiatria, reumatologia, neurologia e nefrologia. 
“Nada vai funcionar até a Ufam responder aos estudantes e ao Ministério Público Federal”, informaram 
os alunos no Facebook e no Twitter. 
O curso de Medicina em Coari possui três turmas com 40 alunos. Os estudantes cobram posicionamento 
do reitor Sylvio Puga. 
“O curso de Medicina segue sem aula. A terceira turma ainda está tendo aula porque eles ainda estão no 
ciclo básico, que tem disciplinas que outros professores podem ministrar. A gente está em uma situação 
que, no caso da primeira turma, não tem aula para os períodos que virão. Ano que vem, eles entram no 
internado e está tudo indefinido. Nós só temos três professores médicos que estão atuando, eles têm só 
20 horas semanais, que é a metade da carga horária, e eles atuam em regime quinzenal, ou seja estão 
só 15 dias no município, então é impossível cumprir a carga horária”, disse a estudante Ana Luiza 
Coelho.  
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‘VILA CONDE’: RETRATO SIMBÓLICO DO JOGO DE PODER BRASILEIRO 

Posted by Caio Pimenta | abr 15, 
2019 | Críticas AM 

 
Por trás do discurso bonito e das       
aparências, “pessoas de bem” são     
capazes de fazer   
monstruosidades. É o que mostra     
o Brasil atual assim como “Vila      
Conde”, novo curta-metragem de    
Rômulo Sousa. O jovem diretor     
local realiza o primeiro filme na      
ficção após o ótimo e     
surpreendente “Personas”,  
documentário co-dirigido com   
Daniella Coriolano, sobre o    

processo criativo do artista plástico Otoni Mesquita realizado como trabalho de conclusão do curso de               
jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. 
“Vila Conde” mostra o reencontro de Pedro (Luiz Vitalli), dono de uma vila em Manaus, com um antigo                  
amigo, o deputado estadual Ricardo (Ismael Farias). Após um início de conversa sobre fatos do passado,                
eles enveredam por um assunto com consequências delicadas. Minutos depois, surge Wilson (Tony             
Ferreira) e a situação se agrava mais. 
Como deu para notar, não dá para fazer uma sinopse muito detalhada de “Vila Conde” sob risco de                  
revelar algum spoiler. Isso porque o roteiro escrito por Romulo Sousa mostra-se bastante enxuto e               
preciso no fluxo de informações revelado ao espectador. Centrada nos diálogos, a construção e              
desconstrução daquelas figuras ocorre a cada nova descoberta sobre quem são e a dinâmica do               
relacionamento entre elas. A chegada de Wilson à trama coloca um novo ponto de vista sobre o que                  
presenciamos anteriormente. Tal expediente de ressignificação constante para gerar um quebra-cabeça           
no público remete a produções como o clássico “Rashomon” (salvo, claro, todas as devidissímas              
ressalvas). 

QUASE UM GRANDE FILME 

Esse jogo fica ainda mais rico      
levando em conta simbologias    
trabalhadas ao longo do filme.     
Ambientado em 1983, período da     
redemocratização do Brasil após    
mais de duas décadas de ditadura      
militar, “Vila Conde” apresenta    
diversos elos do poder no Brasil.      

http://www.cineset.com.br/critica-vila-conde-romulo-sousa/
http://www.cineset.com.br/critica-vila-conde-romulo-sousa/
http://www.cineset.com.br/author/caio-bentes/
http://www.cineset.com.br/category/cinemamazonas/criticas-am/
http://www.cineset.com.br/category/cinemamazonas/criticas-am/
http://www.cineset.com.br/romulo-sousa-vila-conde-olhar-norte/
http://www.cineset.com.br/personas-documentario-correto-pincela-processos-criativos-de-otoni-mesquita/


 
Temos de um lado o poder econômico na figura de Pedro, enquanto Ricardo representa o poder político.                 
Ambos surgem educados e civilizados, mas, aos poucos, revelam seus verdadeiros interesses. No meio              
deles, aparece Wilson na figura do povo: assustador e temível, mas, no fundo, repleto de fragilidades,                
carregando preconceitos e estigmas. A religião presente através da imagem de Nossa Senhora de              
Fátima na parede da cozinha completa este cenário tão típico da sociedade brasileira, sendo a               
sequência do desfecho deste conflito um retrato claro da dinâmica histórica do país. 

Todo este trabalho, porém, não chega a render um grande filme por pequenos detalhes. O roteiro explica                 
demais todas as situações, o que faz os diálogos soarem mais preocupados em dar novas informações a                 
todo momento do que em permitir uma fluidez melhor do texto. Se Luiz Vitalli e Ismael Farias fazem uma                   
dobradinha certeira com personagens muito bem definidos, Tony Ferreira fica abaixo por ter a função               
ingrata de gerar tensão e, quando começa a ter o papel aprofundado, já partimos para o ato final sem                   
entender ao certo todas as nuances de Wilson. Por fim, a trilha soa levemente excessiva e ditando                 
demais o ritmo da produção sem parecer confiar na capacidade de compreensão do público. 

Mesmo assim, é muito bom poder acompanhar o desenvolvimento de Romulo Sousa dentro do              
audiovisual amazonense. Os pequenos tropeços apresentados tanto em “Vila Conde” quanto “Personas”            
são pequenos perto dos acertos obtidos na narrativa e parte técnica dos seus curtas. Pode-se dizer sem                 
medo que trata-se de um dos mais promissores nomes do audiovisual local surgido de 2015 para cá. 
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Sem professores, alunos de Medicina da Ufam fazem protesto em Coari 
15 de abril de 2019 

Há ainda denúncias de que há professores que 
ocupam cadeiras na Ufam, mas não atuam na 
universidade. Foto: WILLIAM GASPAREm protesto à 
falta de professores, alunos do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) do 
campus de Coari (a 366 quilômetros de Manaus), 
realizaram uma manifestação na unidade, na manhã 
desta segunda-feira, 15 de abril. O prédio 
administrativo da instituição chegou a ser fechado. 
De acordo com o presidente do Centro Acadêmico de 
Medicina, o estudante Hiago da Silva, além da falta 
de estrutura física, a universidade não possui 
profissionais para ministrar os conteúdos clínicos 
para as três turmas de Medicina, o que vem 
prejudicando os alunos desde 2016, ano em que foi 
criado o curso no município. 

“Estamos lutando desde que chegamos aqui. Já recorremos a coordenação da Ufam, Conselho Diretor e 
muitos outros, inclusive à Reitoria para tentar solucionar essa situação. Até mesmo uma equipe do MEC 
esteve na Ufam de Coari, mas nada foi solucionado”, explicou Hiago. 
Ainda de acordo com ele, existem apenas três professores médicos para atender as três turmas. Os 
professores atuam apenas em período quinzenal no município, em regime de 20 horas semanais, o que 
causa déficit no ensino. Há ainda denúncias de que há professores que ocupam cadeiras na Ufam, mas 
não atuam na universidade. 
MPF intervém – No mês passado, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao reitor da Ufam, 
Sylvio Puga, a estruturação do curso de Medicina da universidade no município de Coari e a reavaliação 
do plano pedagógico do curso, compatibilizando a carga horária de cada disciplina ao que é ministrado 
na capital. 
O MPF identificou que há considerável diferença entre a carga horária de matérias do curso no município 
e do mesmo curso em Manaus. Em disciplinas de formação médica de base biológica, a carga horária 
em Coari é menor que em Manaus, como é o caso de Patologia Geral, que tem carga de 90 horas em 
Coari e 210 horas na capital; já em disciplinas de atenção à saúde, como Família e Comunidade, há 
excesso de carga horária no interior, com 1545 horas em Coari contra 540 horas em Manaus. 
A precariedade de recursos físicos da universidade no município do interior, onde faltam instrumentos 
fundamentais para a boa formação dos acadêmicos, como bonecos para simulação, materiais cirúrgicos 
(luvas, pinças, bisturis), peças anatômicas orgânicas, microscópios e até materiais básicos como mesas 
e cadeiras, já foi noticiada à administração da Ufam pela primeira turma do curso de Medicina do campus 
de Coari, mas não foram adotadas medidas para solucionar a questão. 

https://manausalerta.com.br/sem-professores-alunos-de-medicina-da-ufam-fazem-protesto-em-coari/
https://manausalerta.com.br/sem-professores-alunos-de-medicina-da-ufam-fazem-protesto-em-coari/


 
A assessoria de comunicação da Ufam foi consultada sobre a manifestação e informou que irá se 
manifestar após o posicionamento de seu reitor, que está em Coari para evento da instituição de ensino. 


