CATÁLOGO DE
DIRETORAS

ELO COMPANY
A Elo Company desenvolve, produz e distribui conteúdos
inteligentes com histórias únicas e poderosas, que buscam
construir um mundo melhor. Com atuação no mercado
nacional e internacional, desde sua criação dedica-se
à comercialização de ﬁlmes brasileiros criando estratégias
que passam por festivais, cinemas, televisão, video on demand
e companhias aéreas.
Tem entre seus principais objetivos criar, produzir e divulgar as
narrativas brasileiras em múltiplas plataformas e países,
valorizando também a diversidade na frente e atrás das telas
com projetos inovadores - a exemplo do Selo ELAS, que
fomenta longas-metragens com direção feminina.
Entre 2022 e 2023 a distribuidora contabiliza 15 longas em
produção e 10 ﬁlmes em lançamento, entre eles “Medida
Provisória”, estreia de Lázaro Ramos na direção.

O MERCADO DE CINEMA
Atualmente, menos de 20% dos ﬁlmes brasileiros lançados comercialmente são dirigidos
por mulheres - mesmo que elas representem mais da metade da população brasileira.

NÓS QUEREMOS MAIS!
Nós queremos histórias originais protagonizadas por mulheres.
Queremos o olhar da mulher na direção das escolhas.
Neste selo especial, a ELO se torna ELAS e fomenta a produção
e distribuição de ﬁlmes dirigidos por mulheres.

COMO?
Além do trabalho estratégico da Elo Company como distribuidora dos ﬁlmes selecionados pelo
selo, formamos um grupo de consultores seniores da indústria audiovisual brasileira (homens e
mulheres de áreas artísticas, executivas e jurídicas), que contribuem voluntariamente com as
realizadoras através de seus projetos. Esse time de experts traz observações voltadas ao
potencial de cada ﬁlme, visando impulsionar os resultados em termos de comunicação com
o público e de carreira nas diferentes mídias.

SELO ELAS:
FILMES DIRIGIDOS POR MULHERES
Estudos realizados pelo Center for the Study of Women in Television & Film e pela Agência Nacional do Cinema
(Ancine) revelam que, atualmente, apenas 12% dos ﬁlmes no mundo e 19% dos ﬁlmes brasileiros lançados
comercialmente são dirigidos por mulheres.
Neste selo especial criado e coordenado por Barbara Sturm, a ELO COMPANY fomenta e potencializa
o cinema brasileiro dirigido por mulheres por meio de projetos que extrapolam o eixo Rio/São Paulo, destacando
diretoras já conhecidas do público e da crítica mas também apostando em novíssimos talentos do cinema nacional de diversas origens, linguagens e poéticas. Sempre em busca de histórias inteligentes e emocionantes.
Nosso grupo potente de consultores experientes e dedicados é formato por André Antunes, Ariadne Mazzetti, Bianca
Lenti, Carla Domingues, Dagoberto Chaves, Diana Vasconcellos, Fábio Cesnik, Helena Bernardi, Janaína Tadeu, Juliana
Lins, Katia Nascimento, Luiza Favale, Marcela Lamounier, Monica Athayde, Marcio Yatsuda, Marco del Fiol, Maria
Carneiro Cunha, Mariá Velásquez, Mariana Mello, Marina Pompeu, Raquel Lemos, Rebeca Mafra e Ruben Feffer.

CATÁLOGO DE
DIRETORAS DO CINEMA BRASILEIRO
EM 2022 SÃO CINCO ANOS DE SELO ELAS!
O projeto foi criado em 2018 e já contemplou 42 realizadoras e seus ﬁlmes,
sendo que 17 deles são produzidos fora do eixo Rio/SP.
Desde a criação do selo foram lançados oito ﬁlmes, e esse ano são seis ﬁlmes em pós produção
e outros seis em ﬁlmagem. Todos os títulos com distribuição da Elo Company.
Para celebrar, reunimos neste catálogo as diretoras que passaram pelo Selo ELAS e que potencializam
as narrativas cinematográﬁcas vindas das mais diversas regiões do Brasil.
Viva o cinema brasileiro!

Adelina Pontual

Ana Luiza Azevedo

Nasceu em Recife (PE),
onde reside atualmente.

Nasceu em Porto Alegre (RS),
onde reside atualmente.

É Mestre em Comunicação
e estudou cinema na Escuela
Internacional de Cine y Televisión,
em Cuba. Realizadora de ﬁlmes
e documentários para televisão,
tem entre seus trabalhos o longa
documental “Rio Doce/CDU” (2013)
além de curtas e séries
de ﬁcção e documentários.

É sócia da Casa de Cinema de Porto
Alegre. Dirigiu e roteirizou os longas
“Aos olhos de Ernesto” (2019) e “Antes
que o mundo acabe” (2010). Dirigiu,
com Jorge Furtado, o documentário
“Quem é Primavera das Neves” (2017).
Dirigiu e roteirizou os curtas
“Três minutos” (1999) - Seleção Oﬁcial
Cannes 2000 e Melhor curta Brasília
1999 -, e Barbosa (1988) – Melhor curta
Havana 1989. Dirigiu o teleﬁlme
“Doce de mãe” (2012) e a série
homônima (2013/2014), para a TV
Globo, Emmy de melhor Comédia
em 2015.

Anahí Borges

Andréia Kaláboa
Nasceu em São Paulo (SP),
onde reside atualmente.

Nasceu em Prudentópolis (PR)
e atualmente reside em Curitiba (PR).

Anahí Borges é roteirista, diretora
e produtora graduada em
Audiovisual pela Universidade
de São Paulo, com especialização
em roteiro e escrita criativa
pelo Centro Sperimentale di
Cinematograﬁa di Roma.
Desde 2010, roteirizou e dirigiu
curtas, documentários, videoclipes
e animações, além de produzir
longas-metragens e programas
de TV para players nacionais
e internacionais. Anahí está
à frente dos projetos da Aranhas
Company como idealizadora,
diretora e produtora executiva.

Sócia da produtora GP7 CINEMA,
iniciou sua carreira em 2001.
Produziu mais de 50 obras audiovisuais.
Como diretora, dirigiu três documentários,
o curta-metragem "Parabéns a Você"
e nove episódios para TV. “Sereis Uma Só
Carne” assinala sua estreia como diretora
em longa-metragem ﬁccional.

Auritha Tabajara

Bárbara Cunha

Nasceu em Ipueiras (CE),
onde reside atualmente.

Nasceu em Recife (PE)
e atualmente reside em São Paulo (SP).

Além de realizadora, é escritora
cordelista, terapeuta holística
e contadora de histórias indígenas.
Nasceu Francisca Aurilene Gomes,
primeira neta dos avós maternos,
e por essa razão o nome ancestral
Auritha – com o qual assina suas
obras. Seu primeiro livro,
“Magistério indígena em versos
e poesias” (2007), foi editado pela
Secretaria de Educação Básica
do Estado do Ceará. Tem diversos
cordéis publicados em antologias
indígenas online. Assina a direção
do documentário “A mulher sem
chão” (2019), seu ﬁlme de estreia.

É roteirista, diretora e sócia da 99
Produções. Pós-graduada em Estudos
de Imagem e Cultura Contemporânea,
administra o grupo Mulheres do Audiovisual
Brasil. Integra a comunidade internacional
Film Fatales e a rede de talentos do Projeto
Paradiso. Dirigiu e roteirizou curtas
e séries para TV, além do longa-metragem
“Flores do Cárcere” (2019).
Desenvolve seu primeiro longa de ﬁcção,
“Menina Noiva”. Seu documentário em
produção “Deus é Mulher” esteve no Cannes
Docs 2021.

Cibele Amaral

Carina Bini
Nasceu em Pitangá (PR)
e atualmente reside em Brasília (DF).
Escreve, dirige e produz conteúdos
audiovisuais. Fundou a produtora
Atman Filmes em 2013. É diretora
e co-curadora do Festival Cinema &
Transcendência, além de mostras
de cinema que circulam pelo país.
“La Mamma” é seu primeiro longa,
com roteiro original premiado
e desenvolvido em Lab na Fundação
Centro Experimental de
Cinematograﬁa (CSC), Roma.

Nasceu em Brasília (DF),
onde reside atualmente.
É roteirista, diretora, produtora
e psicóloga com mais de 20 anos de
atuação no audiovisual. Dirigiu os curtas
"Momento Trágico" (2003) e "Enciclopédia
do Inusitado e do Irracional" (2007), além
do longa "Um Assalto de Fé", em 2011.
Recebeu prêmios como roteirista, diretora,
produtora e atriz no Festival de Gramado,
Festival de Brasília, Festival do Rio, Festival
de Ortigia (Itália) e Women's Film Festival
San Diego (EUA). Em 2022, ﬁlma o longa
"Ecoloucos - Uma Comédia Insustentável" e
a série "Réus", além de lançar o longa "Rir
pra não chorar".

Cininha de Paula

Clara Linhart

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ),
onde reside atualmente.

Nasceu em Paris e atualmente reside
no Rio de Janeiro (RJ).

Já dirigiu novelas, ﬁlmes, programas
de TV, peças teatrais e musicais.
Recentemente, dirigiu "Escolinha do
Professor Raimundo" (TV Globo) e os
longas "Crô em Família", "Duas de Mim"
e "De Perto Ela Não é Normal".

É diretora e produtora de cinema
franco-brasileira. Formada em Ciências
Sociais pela PUC-Rio e em Cinema
Documentário pela FGV-Rio.

Débora Gobitta

Débora Mamber

Nasceu em São Paulo (SP),
onde reside atualmente.

Nasceu em São Paulo (SP),
onde reside atualmente.

Roteirista e diretora, estudou
Arquitetura, Design de interiores
e Cinema. Destaque para
o documentário “Liberta, 90’”,
sobre literatura e arte como
transformação social no sistema
prisional, que será lançado
em 2022.

Nascida em 1976, atuou em diversos
veículos da imprensa brasileira por 18
anos. Desde 2010, desenvolve roteiros
de cinema e literatura de ficção. O
documentário “Um Espírito em Brasa” é
sua estreia na direção.

Débora Mcdowell
Nasceu em Belém (PA) e atualmente
reside em São Paulo (SP).
Jornalista e documentarista, realiza
produções amazônidas com foco em
debates contemporâneos de gênero e
território, como no longa de estreia
“Transamazonia” (2019), Melhor
Direção no Festival Mix Brasil.

Djin Sganzerla
Nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e
atualmente reside em São Paulo (SP).
É diretora, atriz e produtora.
“Mulher Oceano” (2020) foi seu primeiro
longa-metragem – tendo estreado nos EUA
e ganhado 14 prêmios nacionais e
internacionais, entre eles Melhor Filme no
Porto Femme Int'l Film Festival e no 24°
CINE PE e Melhor Direção no 28° Festival de
Cinema de Vitória.
Esteve entre os cinco ﬁnalistas como
Melhor Primeira Direção no Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro.

Emília Silveira

Gabriela Amaral Almeida
Nasceu no Rio de Janeiro (RJ),
onde reside atualmente.

Nasceu em Feira de Santana (BA) e
atualmente reside em São Paulo (SP).

Diretora, roteirista e produtora,
dirigiu os documentários “Setenta”
(2014), “Galeria F” (2016), “Silêncio
no Estúdio” (2017), “Tente Entender
o que Tento Dizer” (2018) e
"Callado" (2021). Para a TV,
dirigiu as séries “Histórias de um
Tempo de Guerra” (Canal Brasil),
“Tá no Quadro” e “Expedição Água”
(TV Globo).

É diretora, roteirista e dramaturga brasileira.
Com mestrado em literatura e cinema
de terror pela UFBA (Brasil, 2005)
e especialização em roteiro pela Escuela
Internacional de Cine y TV (EICTV, 2007)
de Cuba. Escreveu e dirigiu “O animal
cordial” (2016) e “A sombra do pai” (2017).
Prepara-se para rodar seu terceiro
longa-metragem, “A cadeira escondida”,
fábula de exorcismo ambientada no Brasil
atual. Selecionada como bolsista na
prestigiosa MacDowell (EUA), trabalha em
seu quarto longa-metragem, “Crocodila”.

Gabriela Mo

Glenda Nicácio
Nasceu em Porto Alegre (RS)
e atualmente reside em São Paulo (SP).

Nasceu em Poços de Caldas (MG)
e atualmente reside em Muritiba (BA).

Formou-se em Jornalismo porque
sempre gostou de escrever.
Do texto, passou para a linguagem
visual e se expressa como fotógrafa há
mais de 15 anos. Em 2016, começou a
dirigir filmes, adicionando qualidade
visual a construções narrativas. Em
2021, tornou-se mãe, projeto do qual
tem extremo orgulho - e quer mostrar
que, com condições propícias,
é possível conciliar carreira com
maternidade, experiência que só a
fortalece enquanto profissional.

Glenda Nicácio fundou a produtora Rosza
Filmes (2011), junto com Ary Rosa, com
quem assina a direção dos
longas-metragens “Café com Canela”
(2017), “Ilha” (2018), “Até o Fim” (2020),
“Voltei” (2020), “Mugunzá (2021) “Eu não
ando só” (2021) e “Na Rédea Curta” (em
produção). Além da direção geral, atua
também como diretora de arte.

Helena Ignez

Jade Rainho
Nasceu em Salvador (BA) e
atualmente reside em São Paulo (SP).
Com mais de 60 anos de experiência
nos vários campos das artes cênicas
e cinematográﬁcas, realizou mais de
40 ﬁlmes como atriz e diretora.
Recebeu diversas honrarias por sua
contribuição ao cinema brasileiro: foi
homenageada no 20º Fribourg Int'l Film
Festival, no 17º Festival of Kerala, no
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de
2017 e na 45ª Mostra Int'l de Cinema
de São Paulo - Prêmio Leon Cakoff.

Nasceu em Tucuruí (PA) e
atualmente reside em Chapada dos
Guimarães (MT).
Jade Rainho é poetisa, cineasta
documentarista, educadora
e ativista pelos Direitos Humanos
e da Natureza. É diretora e
roteirista dos curta-metragens “Flor
Brilhante e as cicatrizes da pedra”
(2014), “Sons Diamantinos” (2015),
“Hermanos”, “Aqui Estamos”
(2021), “Rewaptu” (2021) e do
longa-metragem “O Jardim de
Maria” (em produção).

Julia Rezende

Laís Melo
Nasceu no Rio de Janeiro (RJ),
onde reside atualmente.

Nasceu em Uberlândia (MG)
e atualmente reside em Curitiba (PR).

Estreou na direção de longas
metragens em 2013 com “Meu Passado
Me Condena”, comédia romântica
estrelada por Fábio Porchat e Miá
Mello. De lá pra cá dirigiu mais sete
ﬁlmes (“Ponte Aérea”, “Depois a Louca
Sou Eu”, “Como é Cruel Viver Assim”
entre outros) e episódios da série
“Coisa Mais Linda” da Netﬂix. Seu
trabalho mais recente, o longa “A Porta
Ao Lado”, com Leticia Colin e Barbara
Paz, estreia nos cinemas em 2022.
Seus ﬁlmes já levaram mais de 8
milhões de espectadores aos cinemas.

Atua como diretora de arte e iniciou sua
carreira como roteirista, diretora
e montadora. No decorrer desse
caminho, se interessou e desenvolveu
seu pensar narrativo e dramatúrgico
para levar histórias de mulheres às
salas de cinema. Em 2017 dirigiu seu
primeiro ﬁlme, "Tentei", que percorreu
festivais de cinema e ganhou alguns
prêmios, como Melhor ﬁlme, Fotograﬁa
e Atuação no 50º Festival de Brasília,
entre outros. Agora está no processo de
desenvolvimento de seu primeiro longa,
"Histeria".

Larissa Figueiredo

Letícia Pires

Nasceu em Brasília (DF) e reside
em São Paulo (SP), Distrito Federal
e Lisboa.

Nasceu em Niterói (RJ) e
atualmente reside no Rio de
Janeiro (RJ).

É realizadora e educadora
brasiliense. Estudou Letras na UnB,
Cinema e Artes Visuais na França,
Suíça e Argentina. Seu primeiro
longa-metragem, “O Touro” (2015),
ganhou o prêmio Visions Sud Est e
teve sua estreia mundial no
Festival de Roterdã. Larissa
acredita no reencantamento do
mundo como forma afetiva, política
e estética de vida.

Dirigiu os curtas “No Escuro”
(2011) e “A Casa Nova de Newton”
(2017), ambos premiados em
diversos festivais dentro e fora do
país. Entre 2017 e 2021 dirigiu nove
videoclipes e por quatro anos
consecutivos é vencedora e/ou
ﬁnalista do prêmio de melhor clipe
do ano em festivais especializados.
Mestre em Cultura e
contemporaneidade, é autora do
livro infantil “Clarice Vê Estrelas” e,
ao lado de Rosane Svartman,
coordena a curadoria de
programação da Bienal
Internacional do Livro Rio.

Maria Carolina Telles

Maju de Paiva
Nasceu no no Rio de Janeiro (RJ),
onde reside atualmente.
É diretora e roteirista dos
curta-metragens “Pequenos animais
sem dono” e “Cravo, Lírio e Rosa”. Maju
realizará seu primeiro longa-metragem,
“Avenida Beira-Mar”, com co-direção de
Bernardo Florim, em 2022.
O longa é uma co-produção da Elo
Company com Viralata Produções
e Telecine.

Showrunner, diretora, roteirista,
jornalista, é mestre em Television
Documentary pela Goldsmiths
College - University of London. É
diretora de “Você Não É um
Soldado”. Em 2019, abriu o braço
da produtora espanhola e argentina
Boxﬁsh no Brasil. Liderou a divisão
de Desenvolvimento e Produção de
não ﬁcção na ELO Company. Já
dirigiu programas para a Rede
Globo e dirigiu na TV Record três
temporadas da série “Troca de
Família”. Dirige, desenvolve e
produz documentários no mercado
independente do Reino Unido,
EUA, Austrália e Brasil.

Malu Schroeder
Graduada em Comunicação Social
pela PUC de Campinas e em
Cinema pela UGF-RJ, cursou a
Escuela de Cine y Television em
Cuba. Atuou na Direção, Roteiro e
Assistência de Direção de
comerciais e dirigiu o
curta-metragem “Cecília”, ﬁlme que
originou a série “Sebo nas
canelas”, da TV Cultura. Foi
roteirista do curta-metragem
“Epílogo”, entre outros. Dirigiu o
documentário “De perto todo
mundo é igual”. Dirigiu e roteirizou
o curta-metragem “Os três nomes
de Godofredo”. “Fair Play” é seu
primeiro projeto de longa.

Marina Person
Nasceu em São Paulo (SP),
onde reside atualmente.
É diretora, apresentadora e atriz.
Na televisão, trabalhou por 18 anos
na MTV Brasil e por quatro anos
na TV Cultura. No cinema,
dirigiu o documentário "Person",
o curta "Almoço Executivo"
e o longa-metragem de
ﬁcção "Califórnia", que estreou
no Festival de Cinema de Roterdã
e participou do Festival do Rio,
da Mostra Internacional de Cinema,
do Festival de Cinema de Tribeca
e do Malmø Festival, entre outros.
Em 2016 estreou como protagonista
em “Canção da volta”, longa de
Gustavo Rosa de Moura.

Michele Lavalle

Monica Demes

Nasceu em São Paulo (SP)
e atualmente reside em Aveiro,
Portugal.

Nasceu no Ceará (CE)
e atualmente reside no Rio de
Janeiro.

É cineasta e diretora atuante no
mercado há 20 anos. Dirigiu cinco
novelas e quatro temporadas da série
“DPA - Detetives do Prédio Azul”.
Em 2019 foi contemplada
com o Selo Elas com o ﬁlme “Baile da
Saudade”. É uma das roteiristas e
diretora geral da série de ﬁcção
"Direito de Mulher".

Os ﬁlmes de Demes exploram a
fronteira entre a realidade e os
sonhos - trazendo para a tela
visões obscuras do inconsciente.
Monica é mestra no cinema de
David Lynch nos Estados Unidos,
onde rodou seu primeiro longa,
“Lilith’s Awakening”. Foi residente
na Academia de Cinema Espanhola
de 2019 a 2020, com o projeto
“Figura Negra” e atualmente tem
seu segundo longa, “Réquiem”, em
desenvolvimento.

Paula Trabulsi

Paula Braun
Nasceu em Blumenau (SC)
e atualmente reside no Rio de Janeiro.

Nasceu em Campinas (SP)
e atualmente reside em São Paulo (SP).

É atriz, diretora e roteirista. Para o
teatro escreveu “Do Tamanho do
Mundo” e “Meu nome é Maria”.
Atuou em diversos ﬁlmes e peças,
como “O Cheiro do Ralo” e “Bollywood
Dreams”, além de alguns trabalhos
para televisão (atualmente na novela
“Cara e Coragem”). Como diretora,
além do documentário “Ioiô de Iaiá”,
desenvolve o roteiro de seu primeiro
longa pós Lab Roteiro Varilux,
“Marinas e Maçãs”.

Diretora e produtora multi-narrativa, tem
no feminino um de seus temas mais
caros. Destaque para “O incerto lugar do
desejo" (2019), que se desdobrou em
livro, podcast, exposição, e instalação;
“Astro, uma fábula urbana em um Rio de
Janeiro mágico” (2012), e "togetHER the vibrant power around us” (2020) –
série com o Instagram Global –
premiada no Brand Film Awards (2021),
com distribuição nos EUA, América
Latina e Europa nas plataformas do
Discovery Education. Diretora da Casa
TPM 2021.

Rafaela Gonçalves

Roberta Fernandes

Nasceu em São Luis (MA),
onde reside atualmente.

Nasceu em São Gabriel da Palha
(ES) e reside em Vila Velha (ES).

É fundadora da Matraca Filmes. Foi
uma das responsáveis pela produção
da franquia "Muleque Té Doido",
recorde de bilheteria no Maranhão.
É produtora executiva, roteirista e
diretora do longa-metragem
"De Repente Drag”, que tem em seu
elenco nomes como Silvero Pereira e
propõe um mergulho radical no
universo LGBTQIA+.

Jornalista e diretora de
documentários, venceu o Grande
Prêmio Canal Brasil de Curtas 2018
com o "Se você contar". Foi
selecionada pelo Selo Elas 2021
com seu primeiro longa. É sócia da
Andaluz Filmes (ES), produtora
capixaba especializada em
documentários.

Sandra Alves

Simone Elias
Nasceu em Florianópolis (SC),
onde reside atualmente.

Nasceu em Guaratinguetá (SP) e
atualmente reside em São Paulo (SP)

Realizadora, fotógrafa, documentarista,
artista visual e midiativista, Sandra
Alves envolve-se no processo completo
da realização dos projetos atuando em
diferentes departamentos, da
concepção, criação, direção, fotograﬁa
e roteiro à montagem, produção e
ﬁnalização das obras. Idealizadora e
diretora da Vagaluzes Filmes e da
Imagem.Desejo Filmes. É diretora dos
longas “Mares do desterro”, “Rendas no
ar” e “Percepção de risco”.

Sócia da Andara Filmes, é formada em
publicidade pela ESPM. Dirigiu
diversos clipes, programas musicais e
curtas metragens. Trabalhou como
assistente de direção de
longas-metragens e produziu os
projetos da Andara. Hoje tem outra
atividade proﬁssional e dentro do
audiovisual escreve roteiros
e dá assistência para os projetos da
sua produtora.

Soﬁa Federico

Susanna Lira
Nasceu em Salvador (BA),
onde reside atualmente.
Roteirista, diretora, sócia da Benditas
Projetos Criativos. Seu primeiro projeto
de longa, “Tempo Meio Azul Piscina”,
foi laureado com o Prêmio Cabíria em
2019 e venceu o Festival de Roteiro
Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) em
2020. É membro da Rede Paradiso de
Talentos.

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ)
e atualmente reside no Rio e em
São Paulo (SP).
Diretora e roteirista com formação
em Filosoﬁa, Psicanálise e Direitos
Humanos. Ao longo de 20 anos de
carreira dirigiu cerca de 15 longas
metragens, dezenas de curtas e
séries de televisão.

Tali Yankelevich
Nasceu em Haifa (Israel)
e atualmente reside em São Paulo (SP)
e Porto Alegre (RS)
É diretora de documentários formada
em Cinema. “Meu Querido
Supermercado”, seu primeiro
longa-metragem, teve estreia em
competição no IDFA em 2019 e uma
longa carreira em festivais
internacionais. Em 2021 o ﬁlme foi
lançado virtualmente em 22 cinemas
independentes nos Estados Unidos.

Tata Amaral
Nasceu em São Paulo (SP),
onde reside atualmente.
Celebrada cineasta brasileira, conquistou
quase 100 prêmios
e indicações ao longo de sua carreira.
Produz, escreve e dirige ﬁlmes (seis
ﬁlmes de longa metragem, sete curtas e
um documentário teleﬁlme) e séries
de ﬁcção e documentais em curta e
média metragem (HBO, TV Globo, TV
Cultura, CINeBRASiL TV). Transita pelos
gêneros de suspense, humor e drama
musical. Já conquistou grandes
bilheterias e audiências e também
é reconhecida por seu
trabalho autoral.

Tuca Siqueira
Nasceu em Recife (PE),
onde reside atualmente.
Em 19 anos de carreira, acumula
diversas formações e curadorias.
Dirigiu oito curtas, seis séries, um
teleﬁlme e dois longas. Com seus
roteiros, participou do BRLab,
Lab Porto Iracema das Artes, Núcleos
Criativos, foi ﬁnalista do FRAPA,
premiada pelo Cabíria 2020 e
selecionada pelo Selo ELAS 2021.

SELO ELAS:
IDEALIZAÇÃO

Barbara Sturm atua no mercado de comercialização de ﬁlmes
desde 2007. Atuou no Cine Belas Artes, na Pandora Filmes, na
agência de marketing Pipoca Digital e desde 2017 é diretora de
conteúdo na Elo Company. É formada em cinema, dirigiu dois
curtas-metragens e participou dos cursos de distribuição
BERLINALE TALENT CAMPUS, Cicae Training e Locarno Industry
Academy. É professora do curso Planejamento Estratégico em
Cinema e integra o coletivo ASAS.

Barbara Sturm
Diretora de Conteúdo e Idealizadora do Selo Elas
barbara@elocompany.com

apoio

realização

www.elocompany.com

