Abertas as inscrições para o Prêmio Cabíria
VOLTADO PARA A REPRESENTATIVIDADE FEMININA, INICIATIVA SE
TRANSFORMA EM FESTIVAL E TERÁ SUA PRIMEIRA EDIÇÃO EM NOVEMBRO, NO
RIO DE JANEIRO
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Cabíria, a partir do dia 22 de agosto. A iniciativa irá
selecionar roteiros de longa-metragem de ficção e argumentos de longa-metragem
infantojuvenil de autoria de mulheres, ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres. As
inscrições seguem até o dia 22 de setembro e podem ser feitas através do link
www.cabiria.com.br, mediante pagamento de taxa de R$50 reais. As finalistas serão divulgadas
no dia 4 de novembro. Para a outra categoria do prêmio, a de roteiro de piloto de série, as nove
semifinalistas, dentre 79 projetos inscritos, já tiveram seus nomes anunciados no FRAPA Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, parceiro da iniciativa.
Lançado em 2015, este ano, o Prêmio Cabíria se desdobra num evento de maior alcance: a 1ª
edição do “Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual”, que acontecerá em novembro no Rio de
Janeiro. O festival busca ser um espaço de debate sobre gênero e diversidade na cadeia
produtiva do audiovisual, estimulando o crescimento quantitativo e qualitativo do protagonismo
feminino nas telas e atrás das câmeras, além de oferecer ao público o contato com obras de
cineastas mulheres. Propondo uma expansão dos objetivos do prêmio, as atividades do evento
incluem painéis, mesas de debate, masterclass, exibições de filmes seguidas de debates, além
da própria premiação de roteiros e argumentos de longas e pilotos de série.
O Prêmio Cabíria conta com o apoio do Instituto Olga Rabinovich - Projeto Paradiso, Maquinário
Narrativo, Tertúlia Narrativa, FRAPA, ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual, Olhar Distribuição
e Embaixada da França no Brasil.
- Estamos muito felizes com a transformação do Prêmio Cabíria em um festival dedicado ao
debate das mulheres do audiovisual. É um passo importante na evolução da nossa proposta de
incentivar o protagonismo feminino e ampliar o debate para a cadeia produtiva e sociedade, em
geral, contribuindo para a diversidade de olhares no cinema – afirma Marília Nogueira,
idealizadora do Prêmio Cabíria.

Para Vânia Matos, da Laranjeira Filmes, produtora executiva do festival, “a iniciativa vem para
somar a tantas outras difundidas no país e no mundo que relevam o grande impacto que os
conteúdos veiculados nas diferentes telas têm na visão de mundo da sociedade. Aumentar e
diversificar os modelos oferecidos hoje à população, em especial às meninas e mulheres, é
fundamental para diminuir a desigualdade de gênero na qual vivemos”, enfatiza.
Sobre o Prêmio Cabíria
Idealizado por Marília Nogueira sob o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”, o
Prêmio Cabíria foi lançado em 2015. Seu nome resgata uma célebre personagem de Federico
Fellini no filme “Noites de Cabíria”, eternizada pela atriz Giulietta Masina. Sua criação colocou
em pauta três objetivos principais: estimular roteiristas a criarem
histórias com protagonistas mulheres relevantes, diversas e inspiradoras; converter o prêmio em
um selo de qualidade para os projetos premiados, visando a ampliação das suas chances de
encontrar financiamento e chegar às telas; e contribuir para o aumento de oportunidade e
visibilidade a roteiristas mulheres. Em suas três edições (2016-2018), o prêmio recebeu
inscrições de 427 roteiros protagonizados por mulheres, realizou duas bem-sucedidas campanhas
de financiamento coletivo e distribuiu R$ 35 mil em prêmios.
Laranjeiras Filmes
Foco na produção criativa de conteúdos originais e projetos audiovisuais que conciliem
excelência estética, impacto social e potencial de comunicação. Com sede no Rio de Janeiro,
aberta para o mundo, a produtora, sob as perspectivas de renovação de processos produtivos e
no impulsionamento de novas vozes, se organiza em dois núcleos: a Laranjeiras Filmes atende
demandas de perfil executivo, consultivo e gerencial de projetos, enquanto o selo Fruto
Conteúdo é direcionado para o desenvolvimento criativo e estratégico de conteúdos para todas
as mídias e telas. Acredita nos potenciais transformadores da soma de experiências plurais e do
trabalho colaborativo para a realização de projetos relevantes, diversos e inspiradores.
www.laranjeirasfilmes.com
Para outras informações entre em contato
Claudia Bianco :: claudia.bianco@agenciafebre.com.br (21) 2555-8923
Marlene Duarte :: marlene.duarte@agenciafebre.com.br (21) 2555-8919
Katia Carneiro :: katia.carneiro@agenciafebre.com.br (21) 2555-8918
Siga-nos no Instagram @agfebre e no facebook.com/agfebre

