
 

 

Festival exibe documentários sobre temas da Agenda 2030  
O espaço cultural do Festival Conhecendo os ODS Digital traz documentários 

selecionados por Sylvio Rocha, da Tocha Filmes. Participação do público é gratuita. 

Produções voltadas para a promoção dos temas ligados aos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) poderão ser vistos pelo público do Festival 

Conhecendo os ODS Digital, que será realizado entre os dias 9 e 13 de agosto. O 

público terá acesso a uma seleção de 10 filmes e documentários, escolhidos por meio 

de curadoria do produtor Sylvio Rocha, da Tocha Filmes. 

A curadoria também contou com a produtora Maria Farinha Filmes, parceira do espaço. 

A programação estará disponível no espaço ODS Play, na plataforma interativa do 

Festival. A área simulará uma sala de cinema e o visitante poderá clicar nas informações 

sobre os filmes e poderá escolher quantos quiser assistir. Para acessar a plataforma e 

assistir aos filmes, além de conferir toda a programação do evento, é preciso fazer o 

credenciamento prévio no site www.conhecendoosods.com.br 

Apresentado pela Whirlpool Corporation, com patrocínio cultural da Enercan - Campos 

Novos Energia S/A - e realizado pela NTICS Projetos e SB Sustainable Business 

Solutions, o evento conta com uma equipe de curadores, responsável por trazer uma 

programação gratuita, diversa, inclusiva e voltada para diferentes públicos, como 

estudantes, educadores, empresários, instituições públicas, privadas e a sociedade em 

geral.  

Duas das produções confirmadas no ODS Play foram recém-lançadas no mercado 

audiovisual pela Tocha Filmes, conhecida por colecionar um catálogo de obras voltadas 

para o desenvolvimento sustentável. Uma delas é o documentário “Um presente à prova 

de futuro”, produzido por Rocha e dirigido por Eduardo Rajabally. O roteiro, alinhado 

especialmente ao ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), além de outros ODS, 

discute o atual modelo econômico linear (de exploração, produção, consumo e descarte) 

e que cada vez mais coloca em risco o futuro da vida no planeta.  

Outra produção na lista é o longa-metragem “Como Ela Faz?”, também produzido pela 

Tocha Filmes. O filme, alinhado ao ODS 5 (Equidade de Gênero), vai mostrar imagens 

e testemunhos pessoais de 13 mulheres muito especiais, entre elas a filósofa Djamila 

Ribeiro, a jogadora de futebol Cristiane Rozeira e a deputada federal Tabata Amaral. 

Todas as personagens do longa revelam as adversidades vividas por elas em suas 

jornadas diárias em busca de mais oportunidades no mundo do trabalho.   

“Documentários são ferramentas muito importantes para ampliar a discussão sobre 

temas da agenda ODS da ONU. Através deles, atingimos um público mais amplo, o qual 

muitas vezes não teria acesso ou interesse a essa temática e, por se tratar de conteúdo 

em forma de entretenimento, acaba sensibilizando e até emocionando esse público, 

http://www.conhecendoosods.com.br/


tornando a reflexão e a mudança de hábitos e comportamentos, possível”, explica Sylvio 

Rocha.  

Participantes contarão com variedade de temas ligados aos ODS 

Durante o Festival, os participantes contarão com uma variedade de documentários 

alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além das produções da 

Tocha Filmes, títulos como “Muito Além do Peso”, “Criança, a alma do negócio”, 

“Território do Brincar”, “Terreiros do Brincar”, “Tarja Branca”, “Repense o Elogio”, “O 

Começo da Vida”, “O Começo da Vida 2: Lá Fora”, “Nunca Me Sonharam” e “Um Crime 

Entre Nós”, da Maria Farinha Filmes, e, ainda, “A cheia histórica do Rio Negro” 

produzido pelo canal Amazon Sat, estarão disponíveis no espaço ODS Play. 

Bate papo com produtores, diretores e atores  

Em todos os dias do evento, das 17 às 18h, os visitantes poderão participar de bate-

papos virtuais com produtores, diretores e atores dos filmes em cartaz no Festival. Esse 

espaço, chamado de Happy Hour do ODS Play, será comandado pela jornalista 

socioambiental Paulina Chamorro, do podcast Vozes do Planeta, que irá mediar as 

conversas.  

Sobre o Festival Conhecendo os ODS Digital  

Com o tema “Juntos unindo esforços para atingir os Objetivos e não deixar ninguém 

para trás”, especialmente na chamada “década da regeneração”, o Festival apresenta 

mais de 30 atrações e, para proporcionar uma experiência transformadora ao público, 

investiu em um modelo de interação on-line ainda pouco conhecido em eventos 

realizados no país após o surgimento da Covid-19. Em uma plataforma interativa e 

desenvolvida exclusivamente para o evento, os participantes poderão circular 

virtualmente por todas as áreas do Festival, em um cenário que simula a experiência de 

estar ali presencialmente. 

Para atingir o objetivo de não deixar ninguém de fora da discussão sobre 

desenvolvimento sustentável, o Festival conta com o apoio institucional de importantes 

organizações como Rede Brasil do Pacto Global, Conservation International, Way 

Carbon, Capitalismo Consciente, Carbon Disclosure Project (CDP), Refúgio 343, One 

Young World, Rainforest Alliance, entre outras. Além desses, o evento terá a 

participação de 15 agências setoriais da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A programação completa pode ser conferida no site www.conhecendoosods.com.br.  

 

Serviço:  

O quê: Festival Conhecendo os ODS Digital  

Quando: de 9 a 13 de agosto de 2021. 

Horário: das 11h às 18h. 

Onde: on-line em uma plataforma interativa e imersiva. 

Quanto: Gratuito. 

Credenciamento e Programação Completa: no site do evento. 

 

http://www.conhecendoosods.com.br/


Sobre a NTICS Projetos 

Há 19 anos a NTICS Projetos tem como premissa implementar projetos e soluções 

inovadoras que promovam o desenvolvimento sustentável no mundo. Hoje, com 

operações no Brasil, Estados Unidos e Europa, somamos mais de 1.000 projetos 

desenvolvidos e mais de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente. Há três anos 

somos uma empresa signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e, com isso, aspectos sociais (S), governança (G) e a constante busca por 

soluções sustentáveis (E) norteiam nosso plano de negócios. Nossas unidades de 

negócios compreendem quatro eixos: Certificação para negócios sustentáveis; 

Desenvolvimento de projetos estratégicos com foco nos ODS, Mudanças Climáticas, 

Biodiversidade, Inovação e Recursos Hídricos; Plataformas que integram todo o 

processo de governança, compliance e indicadores para projetos de responsabilidade 

social; e Consultoria para a criação de comitês de sustentabilidade e responsabilidade 

social.  

 

Sobre o SB Sustainable Business Solutions 

Com uma equipe de profissionais que engloba as áreas de Auditoria, Consultoria, Risk 

Advisory, ESG Performance e Value Chain Evolution e especialistas das diversas 

indústrias e setores, com vasta experiência e conhecimento de negócio, o SB 

Sustainable Business Solutions está no mercado com soluções pioneiras dirigidas a 

ESG para grandes empresas e suas cadeias de valor. Saiba mais no site da empresa.  

 

Sobre a Whirlpool Corporation 

A Whirlpool é a empresa líder mundial de utensílios para cozinha e lavanderia, com 

aproximadamente US $19 bilhões em vendas anuais, 78.000 funcionários e 57 centros 

de pesquisa de fabricação e tecnologia em 2020. A empresa comercializa as marcas 

Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit 

e outras grandes marcas em quase todos os países do mundo. Informações adicionais 

sobre a empresa podem ser encontradas em whirlpoolcorp.com. 

 

 

https://whirlpoolcorp.com/


 


