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Sta. Cruz respira cinema
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Santa Cruz do Sul respira 
arte. Desde a segunda-feira, 
dia 22, o Festival de Cinema 
envolve centenas de partici-
pantes a cada dia. Junto ao 
Auditório Central da Unisc, 
na terça à noite, foi dado iní-
cio à Mostra Competitiva Bra-
sil. Cinco produções audiovi-
suais foram apresentadas no 
primeiro dia. Outras cinco na 
quarta e cinco na quinta-feira, 
totalizando 15. Hoje à noite, a 
partir das 19h15min, acontece 
a premiação. E tem trabalho 
de estudantes de Santa Cruz 
concorrendo: Tekoá Koen-ju.

O documentário é o resul-
tado da imersão em uma al-
deia indígena, em São Miguel 
das Missões, e do contato com 
os Mbyá-Guarani. A vontade 
de realizar um trabalho vol-
tado aos indígenas, colocan-
do-os como protagonistas de 
uma história, conta a diretora 
Helena Poetini, iniciou em 
2011. Na ocasião, ela visitou 

pela primeira vez as Ruínas 
de São Miguel. Lá, viu de 
perto como viviam os indíge-
nas. Fez fotos, mas guardou 
consigo a vontade de abordá
-los para uma conversa. “O 
comportamento das pessoas 
me chamou atenção. Elas se 
emocionavam com o local e o 
show de luzes, mas desvalori-
zavam o artesanato indígena 
e a presença deles no Sítio”, 
relembra.

Para Helena, dar voz aos 
Mbyá-Guarani e mostrar sua 
realidade, através de como 
eles se enxergam, foram os 
principais objetivos do docu-
mentário. “Além de ser um 
fi lme sobre indígenas, é sobre 
a Tekoá Koen-ju. É a aldeia 
que une todos. Tanto os que 
ainda vivem lá, como os que 
já viveram”, explica. Boa par-
te das imagens exibidas no 
fi lme foram captadas pelos 
próprios indígenas, mostran-
do o envolvimento deles em 

cada etapa da produção.
VER NA TELONA
Na primeira noite da Mos-

tra, Helena estava lá, entre 
centenas de pessoas, para 
ver na telona sua produção 
- projeto experimental de con-
clusão de curso, produzido 
junto com os colegas Gabriela 
Kopp, Gustavo Eder e Victor 
Castilhos. Para ela, uma sen-
sação incrível. “Espero por 
mais edições, para podermos 
continuar vivendo do cine-
ma, respirando o cinema”, 
cita ela, na expectativa pelo 
troféu que poderá receber 
hoje à noite. “Mas o troféu já 
está no nosso coração, pois 
fomos selecionados. Em mais 
de 500 trabalhos, fi car entre 
os 15, com tantos outros que 
a gente admira, que a gente 
tem como exemplo na carrei-
ra, já é um presente enorme”, 
comenta a jovem, formada 
em Produção em Mídia Au-
diovisual.

DEBATE

Todas as noites, após 
a exibição dos filmes, 
o palco do Auditório 
Central da Unisc deu 
espaço para debates. 
Na abertura do evento, 
na terça, conversaram: 
Fernanda Etzberger e 
Louise Clós (do filme “O 
mar de Helena”), Sarah 
Duarte (do filme “Acú-
mulo”), Helena Poetini 
(do filme “Tekoá Koen-
ju”) e Swahili Vidal (do 
filme “Cabelo bom”).

Novidades do nosso
primeiro imigrante...
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É de conhecimento de muitos vera-cruzenses que o pri-
meiro imigrante a se instalar por aqui foi Philipp Limberger, 
que recebeu o lote nº 45 em Dona Josefa, segundo muitas 
pesquisas feitas e divulgadas ao longo dos anos. Mas para 
quem acha que os fatos do passado nunca nos revelam novi-
dades, está enganado. Nosso Jornal já divulgou a existência 
do policial militar argentino Carlos Alberto Paredes, que é 
descendente do nosso primeiro imigrante. Ele é incansável 
na busca por mais informações sobre seus antepassados e foi 
da Alemanha que veio material “novo” para suas pesquisas, 
o que acabou compartilhando com esta redatora. A certidão 
de nascimento de Philipp, cuja reprodução está aí acima, 
em alemão. Ele nasceu em Freimersheim, na Alemanha, em 
13 de abril de 1826. No entanto, no túmulo existente em 
Dona Josefa, a informação é de que ele nascera em Trier, na 
Alemanha, em 24 de outubro de 1827, vindo a falecer em 8 
de dezembro de 1888.

Outro documento conseguido por Carlos Paredes foi a 
cópia da certidão de casamento dos pais de Philipp, Georg 
Peter Limberger e Gertrud Margaretha Schaefer. O nome da 
mãe, no entanto, na certidão de nascimento de Philipp foi 
escrito diferente, Gertraud.

Documentário de 
Santa Cruz foi um 

dos 15 selecionados 
para a Mostra


