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Este catálogo reúne toda a produção brasileira de longas-metragens de 2005. Ele é 
fruto de parceria entre o Ministério das Relações Exteriores (mre), a Agência Nacional 
de Cinema (ancine) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (sav-MinC). 

Trata-se de publicação que visa a suprir uma necessidade fundamental: o conhecimento 
detalhado da produção nacional e sua divulgação para o mundo. É nosso objetivo futuro 
a publicação de catálogo anual que, como este, apresente os longas-metragens produzi-
dos, sua ficha técnica e outras informações úteis para conhecer o mercado.

A principal característica do cinema brasileiro atual é a diversidade. Nos cerca de 200 
títulos filmados nos últimos três anos, constata-se a multiplicidade de temas, cenários e 
esquemas de produção que caracterizam a cinematografia nacional. De grandes produ-
ções de estúdio a filmes independentes, de comédias românticas a dramas com temá-
tica social, o início do século xxi já revela uma expressiva obra que reflete a diversidade 
da sociedade brasileira. 

Em 2005, por exemplo, o maior fenômeno nas bilheterias brasileiras foi 2 Filhos de 
Francisco, que atraiu 5 milhões de espectadores com a história verídica de um menino 
humilde da zona rural que se torna um dos cantores mais famosos do Brasil. Outro 
destaque foi Cinema, Aspirinas e Urubus, um road movie ambientado no sertão nor-
destino dos anos 40 que venceu o Prêmio do Júri na Mostra Internacional de Cinema de 
São Paulo e o Prêmio do Sistema Educacional Francês no Festival de Cannes. No total, a 
taxa de ocupação do cinema brasileiro no mercado cinematográfico nacional foi de 11%, 
cifra expressiva em comparação com o início dos anos 90.

O cinema de um país é parte indissociável de sua cultura. O filme não representa ape-
nas um bem a enfrentar o teste do mercado, mas também a síntese de diversas manifes-
tações técnicas e culturais, como a literatura, a fotografia, o teatro, etc., que culminam 
num retrato em movimento das contradições e dos anseios de uma sociedade. Essa 
natureza dual do fenômeno cinematográfico, a comercial e a cultural, condiciona sua 
existência, lhe dá forma e substância. Os filmes compilados neste catálogo são o resul-
tado dessas duas variantes.

Apresentação





Presentation

This catalogue presents information about feature-length films produced in Brazil in 
2005.  It is the product of a partnership between the Ministry of Foreign Relations (mre), 
the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture (sav-MinC) and the National Agency 
for Cinema (ancine).

The aim of this publication is to meet the essential need to compile a complete and de-
tailed list of the films that are produced in Brazil and publicize this information to the 
world.  Our future goal is to publish an annual catalogue that, like this one, presents the 
feature-length films produced, their technical details and other useful information about 
the Brazilian motion picture market.

The main characteristic of Brazilian cinema today is its diversity.  Among the roughly 200 
films produced over the last three years, there are a multitude of topics, settings and types 
of production that are characteristic of filmmaking in Brazil.  Ranging from major studio 
productions to independent films, from romantic comedies to dramas about social is-
sues, the beginning of the 21st century has already produced a significant body of work 
that reflects the diversity of Brazilian society. 

In 2005, for example, the greatest Brazilian box office phenomenon was “Two Sons of 
Francisco” (Dois Filhos de Francisco), which attracted five million filmgoers with the true 
story of a poor farm boy who becomes one of Brazil’s most famous singers.  Another high-
light was “Cinema, Aspirin and Vultures” (Cinema, aspirinas e urubus), a road-trip movie 
set in the hinterlands of northeast Brazil in the 1940s, which won Jury Prize at the São 
Paulo International Film Festival and the Prize of the French Educational System at the 
Cannes International Film Festival.  Overall, the attendance rate for Brazilian films in the 
Brazilian movie market was 11 percent, a significant figure, relative to those of the early 
1990s.

A country’s films are an inseparable part of its culture.  Movies represent not just a product 
being tested on the market, but also the synthesis of a variety of technical and cultural 
forms of expression, such as literature, photography and theater, which together form 
a moving depiction of a society’s contradictions and longings.  This dual nature of the 
filmmaking phenomenon, of being both commercial and cultural, is a condition for its 
existence, giving it both form and substance.  The films compiled in this catalogue are the 
result of these two elements.







Sinopse • Francisco é um lavrador do interior de Goiás• Francisco é um lavrador do interior de Goiás 
que sonha em transformar os filhos Mirosmar e Emival 
em uma famosa dupla sertaneja. Os meninos começam a 
se apresentar com sucesso em feiras e festivais do interior 
do país até que, no início dos anos 70, a família perde sua 
propriedade e se muda para Goiânia, onde vão viver com 
muita dificuldade. Para ajudar os pais, os dois irmãos to-
cam e cantam na rodoviária em troca de gorjetas. É lá que 
conhecem Miranda, um empresário de duplas caipiras, 
que os leva para uma turnê de quatro meses pelo estado 
de Goiás. No entanto, um acidente interrompe dramati-
camente a carreira da dupla. Anos mais tarde, depois de 
quase desistir, Mirosmar volta a cantar com o nome artís-
tico de Zezé Di Camargo, mas a fama só chega quando ele 
se junta ao irmão Welson, que passa a se chamar Luciano 
como cantor e torna-se o parceiro perfeito para concreti-
zar a profecia de seu pai.

2 Filhos de Francisco, a História 
de Zezé Di Camargo & Luciano
Two Sons of Francisco

2005 / 129 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2004 
Prêmio Qualidade Brasil
Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator,

Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Ator Revelação

2005 
Palm Spring Film Festival
The John Schlesinger Award



Synopsis • Francisco is a poor tenant farmer in the hin-
terlands of the state of Goiás, who pursues what appears 
to be an impossible dream: to see his sons Mirosmar and 
Emival form a famous country duo. The boys begin to per-
form successfully in country fairs and festivals, until the 
early 1970s, when the family is forced off the land and has 
to move to the state capital of Goiânia. There they eke out 
a meager subsistence. To help the family make ends meet, 
the two boys play for small change at the local bus sta-
tion, where they meet Miranda, an agent for country duos, 
who takes them on a four-month road tour. However, an 
accident, which kills Emival, brings the duo’s career to a 
dramatic halt. Years later, after nearly giving up, Miros-
mar resumes his career as a singer under the artistic name 
Zezé Di Camargo, but it is only after partnering up with his 
brother Welson, now known as Luciano, that he becomes 
famous. Their father’s prophecy eventually comes true.

Festivals
2004 
Brazilian Quality Award
Best Film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor,

Best Revelation Actor

2005 
Palm Spring Film Festival
The John Schlesinger Award

Breno Silveira

 





Sinopse •• À Margem do Concreto é um documentário 
sobre os Sem-Teto e os movimentos de moradia na cidade 
de São Paulo e também a segunda parte de uma tetralogia 
sobre São Paulo, iniciada com À Margem da Imagem. A 
terceira parte será intitulada À Margem do Lixo e versará 
sobre aqueles que coletam papel e outros materiais reci-
cláveis nas ruas da cidade. Os filmes visam mostrar estra-
tégias de sobrevivência.

À Margem do Concreto
On the Fringes of São Paulo: Squatting

2005 / 84 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Evaldo Mocarzel

Festivals
2005

Festival de Brasília de Cinema Brasileiro
Best Feature Film – Popular Jury, Best Sound,

Special Jury Award

2006 
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários

Synopsis • On the Fringes of São Paulo: Squatting is a 
feature-length documentary that focuses on the occupa-
tion of empty buildings in the city of São Paulo by home-
less families. It is the second part of a tetralogy that be-
gins with On the Fringes of São Paulo: the Homeless. The 
third part of the series will be entitled On the Fringes of 
São Paulo: Garbage and will feature the lives of people 
who work collecting paper and other recyclable materials 
on the streets of the city. The films aim at showing survival 
strategies.

Festivais
2005

Festival de Brasília de Cinema Brasileiro
Melhor Longa-Metragem – Júri Popular, Melhor Som, 

Prêmio Especial do Júri

2006 
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários



Sinopse • O filmemostra a história de umprofessor uni-• O filme mostra a história de um professor uni-
versitário de cinema que, cansado de relacionamentos 
superficiais, propõe a uma jovem repórter de tv uma re-
lação mais intensa, um “amor perfeito”. Ela, que está fa-
zendo um documentário sobre a cultura mineira, aceita a 
proposta, mas o envolvimento entre ambos demora a se 
firmar devido à insegurança da moça e a relacionamen-
tos antigos do professor, que perturbam a harmonia do 
casal. Ao final, o ideal será atingido graças à consciência 
de ambos de que o amor não é a posse do outro, mas, 
antes de tudo, a doação de si mesmo.

Amor Perfeito
Perfect Love

2005 / 87 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Synopsis • The movie tells the story of a college cinema 
professor who, tired of superficial relationships, propos-
es having a more intense relationship – a “perfect love” 
– with a young tv reporter. The reporter, who is making 
a documentary about the culture of the state of Minas 
Gerais, accepts his proposal, but their relationship is 
troubled by her insecurity as well as by the professor’s 
former relationships. At last, his ideal is reached thanks 
to their understanding that love is not about controling 
each other, but rather about giving freely of one’s self.

Geraldo Magalhães



Festivals
2004

Festival de Brasília
Best Actress, Best Supporting Actress

2005

Festival de Natal
Best Actor

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
Brazilian Film Festival of Miami
Brazilian Film Festival of New York
2006

Cinequest – The San Jose Film Festival
Washington dc International Film Festival
Festival du Cinéma Brésilien de Paris

Bendito Fruto
Maria’s Place

2005 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Um acidente com uma tampa de bueiro voa-• Um acidente com uma tampa de bueiro voa-
dora provoca o reencontro entre dois amigos de infância: 
uma viúva e o dono de um salão de beleza. Começa um 
divertido jogo de sedução que traz à tona lembranças e 
desejos ocultos, romances clandestinos que ameaçam o 
casamento não-assumido do cabeleireiro.

Festivais
2004

Festival de Brasília
Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante

2005

Festival de Natal
Melhor Ator

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
Brazilian Film Festival of Miami
Brazilian Film Festival of New York
2006

Cinequest – The San Jose Film Festival
Washington dc International Film Festival
Festival du Cinéma Brésilien de Paris

Synopsis • An accident involving a flying manhole cover 
leads to a chance meeting between two childhood friends, 
a widow and the owner of a beauty parlor. Thus begins an 
entertaining game of seduction that brings back memories 
and hidden desires to the surface—furtive passions that 
end up threatening the hairdresser’s de facto marriage.



Sérgio Goldenberg



Festivais
2005

Cine Ceará 
Melhor Ator, Melhor Atriz, Troféu Samburá

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Filme de Ficção

Brazilian Film Festival of Miami
Melhor Fotografia

Bens Confiscados
Confiscated Goods

2005 / 109 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Américo Baldani, poderoso senador da Repú-• Américo Baldani, poderoso senador da Repú-
blica, é denunciado publicamente pela esposa Valquíria 
por corrupção, tráfico de influências e bigamia. Quan-
do sua amante, a estilista Isabela Siqueira, se suicida, ele 
manda seqüestrar Luís Roberto, o secreto filho bastardo, e 
o esconde da imprensa e dos inimigos políticos numa ci-
dade balneária no extremo sul do país. O senador conven-
ce uma antiga amante, a enfermeira Serena, a cuidar do 
seu filho. Bens Confiscados é a história de um lento, cruel 
e gradativo processo de despersonalização de uma mulher 
madura, altruísta e independente, que se permite ser des-
truída por um poderoso amante ausente, um senador da 
República. É também uma melancólica história de amor 
quase impossível entre personagens de idades díspares, 
fragilizados à sombra das perversões do poder.



Carlos Reichenbach

Festivals
2005

Cine Ceará
Best Actor, Best Actress, Samburá Award

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Fiction Film

Brazilian Film Festival of Miami
Best Cinematography

Synopsis • Américo Baldani, a powerful figure in the 
federal Senate, is publicly accused of corruption, in-
fluence peddling and bigamy by his wife Valquíria. His 
fashion-designer girlfriend, Isabela Siqueira—who is 
also the mother of his bastard child—commits sui-
cide. The Senator has his secret son, Luís Roberto, kid-
napped and placed in the care of a former girlfriend, 
nurse Serena. Confiscated Goods tells the grim story 
of the gradual depersonalization of a mature, benevo-
lent and independent woman whose life is destroyed 
by a federal Senator. It is also a melancholic story of 
an almost impossible love between characters in an 
age difference relationship, overwhelmed by the sheer 
perversity of power.





Synopsis • In Brazil, during the military dictatorship, 
the tensions of the revolutionary 1960s are condensed 
into an unsettling political thriller. Confined in an apart-
ment, a young guerrilla fighter dives into a new reality: 
four walls, paranoia and an unexpected passion.

Cabra-Cega
Playing in the Dark

2005 / 107 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Brasil, anos de chumbo. Um guerrilheiro de• Brasil, anos de chumbo. Um guerrilheiro de 
uma organização clandestina da luta armada confinado 
num apartamento mergulha numa nova realidade: qua-
tro paredes, loucura e uma inesperada paixão.

Toni Venturi

Festivais
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Direção, Melhor Direção de Arte, Melhor Ator,

Melhor Roteiro, Melhor Filme – Júri Popular

2005

Festival de Cinema de Campo Grande
Melhor Direção , Melhor Música, Melhor Ator, Melhor Filme

FestCine Belém
Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Música , Melhor Direção de Arte

Festival de Maringá
Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Música, Melhor Montagem, 

Melhor Fotografia

Festival Internacional de Kerala
Menção Honrosa

2006

Prêmio fiesp/Sesi Cinema Paulista
Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante,

Melhor Direção de Arte

Festivals
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Direction, Best Art Direction, Best Actor, Best Screenplay,

Best Film – Popular Jury

2005

Festival de Cinema de Campo Grande
Best Direction, Best Music, Best Actor, Best Film

FestCine Belém
Best Actor, Best Actress, Best Music, Best Art Direction

Festival de Maringá
Best Film, Best Actor, Best Music, Best Editing, Best Cinematography

Festival Internacional de Kerala
Honorable Mention

2006

Prêmio fiesp/Sesi Cinema Paulista
Best Direction, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Art Direction



O Cárcere e a Rua
The Prison and the Street

2005 / 80 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Cláudia é a presidiária mais antiga e respei-• Cláudia é a presidiária mais antiga e respei-
tada da Penitenciária Madre Pelletier. Aquela que dá or-
dens e protege. Protege, por exemplo, a jovem Daniela, 
que corre risco de vida por ser acusada de ter matado 
o próprio filho. Mas Cláudia, assim como Betânia, deve 
deixar a penitenciária em breve. Daniela terá que se de-
fender sozinha. Cláudia sai em busca do filho. Betânia 
sente a tentação de deixar de lado as regras do regime 
semi-aberto para viver a liberdade em companhia de 
um novo amor.

Synopsis • Cláudia is the longest-held and most respect-
ed inmate at Madre Pelletier Penitentiary. She is the one 
who calls the shots and provides protection. She protects 
young Daniela, for example, whose life is at risk because 
she is accused of having killed her own son. But Cláudia, 
like Betânia, is about to leave prison soon. Daniela will be 
on her own and will have to defend herself alone. Cláudia 
leaves in search for her son. Betânia feels tempted to ig-
nore the rules of the conditional regime and live in free-
dom with her new love.



Liliana SulzbachFestivais
2004

Festival de Gramado
Melhor Documentário

Fórum Doc Belo Horizonte
Melhor Documentário

Prêmio José Lewgoy
Melhor Longa Metragem Gaúcho

2005

Prêmio José Lewgoy
Melhor Longa Metragem Gaúcho

Festival Internacional de Cinema Feminino
Melhor Filme

Festival Cinema e Vídeo dos Países de Língua Portuguesa
Melhor Documentário

Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Documental Independiente
Melhor Filme

Festivals
2004

Festival de Gramado
Best Documentary

Fórum Doc Belo Horizonte
Best Documentary

José Lewgoy Award
Best Gaucho Feature Film

2005

José Lewgoy Award
Best Gaucho Feature Film

Festival Internacional de Cinema Feminino
Best Film

Festival Cinema e Vídeo dos Países de Língua Portuguesa
Best Documentary

Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Documental Independiente
Best Film



Festivais
2005

fic Brasília
Melhor Atriz 

Festival de Gramado
Melhor Atriz

2006

Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Melhor Filme

Carreiras
The Finish Line

2005 / 72 min / Betacam / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •Cheirandoalgunsgramasdecocaína,AnaLau-• Cheirando alguns gramas de cocaína, Ana Lau-
ra, 40 anos, linda e bem informada, âncora de televisão, 
enfrenta sua “longa noite de loucuras”, tentando romper 
com o “sistema”. Sua mágoa é ter perdido seu status den-
tro da emissora em que trabalha, sendo agora preterida 
por moças mais jovens. No raiar da manhã, uma surpresa 
a espera, fazendo reverter o rumo dos acontecimentos. 
(Livremente inspirado na peça Corpo a Corpo de Odu-
valdo Vianna Filho).



Domingos de OliveiraFestivals
2005

fic Brasília
Melhor Atriz

Festival de Gramado
Best Actress

2006

Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Best Film

Synopsis • Sniffing a few grams of cocaine, Ana Laura, 
a 40-year-old, pretty and smart television anchor, is now 
facing her “long insanity night”, trying to break away from 
the Establishment. She cannot stand the fact that she has 
lost her status and is about to lose her job to younger 
women. But everything can change when the sun rises. 
Something great awaits her, which will change the course 
of events. (Freely inspired by the masterpiece Corpo a 
Corpo, by Oduvaldo Vianna Filho).



Casa de Areia
House of Sand

2005 / 115 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • A saga de Áurea começa em• A saga de Áurea começa em 1910, quando, em 
busca de um sonho que nunca lhe pertenceu, ela chega 
em caravana a um enorme labirinto de areia no Maranhão, 
nordeste do Brasil. À procura de terras que o marido, Vas-
co, acredita serem prósperas, ela se vê condenada à vida 
num lugar inóspito, tendo como única companhia femi-
nina sua mãe, Dona Maria. Grávida e inconformada com 
o destino, a mulher faz de tudo para encontrar uma saí-
da. Mas o tempo vai, pouco a pouco, transformando essa 
história embalada por profundos sentimentos, que vão do 
desespero à plenitude.

Synopsis • Áurea’s saga starts in 1910, when she arrives 
at a far-away desert in Maranhão, northern Brazil, while 
pursuing a dream she has never had. Her husband, Vasco, 
believes this land to be prosperous and she is condemned 
to live in this barren place, with her only female company 
being her mother, Dona Maria. Pregnant and unhappy 
with her destiny, she tries everything to find a way out. 
But little by little, time continues to transform the story, 
which is filled with deep emotions ranging from despair 
to fulfillment.



Festivals
2004

Sundance Film Festival
NHK International Filmmakers Award, Best Screenplay

2005

Brazilian Quality Award
Best Actress

2006

Sundance Film Festival
Alfred P. Sloan Award

Festival Internacional de Cine de Guadalajara
Melhor Atriz / Best Actress

Andrucha WaddingtonFestivais
2004

Sundance Film Festival
Prêmio NHK, Melhor Roteiro

2005

Prêmio Qualidade Brasil
Melhor Atriz

2006

Sundance Film Festival
Alfred P. Sloan Award

Festival Internacional de Cine de Guadalajara
Melhor Atriz



O Casamento de Romeu e Julieta
Romeo and Juliet Get Married

2005 / 93 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• O Casamento de Romeu e Julieta é uma co-
média de costumes que aborda o tema shakespeariano do 
amor impossível entre dois jovens, filhos de famílias torce-
doras de times rivais. O pano de fundo é a moderna e tre-
pidante São Paulo, onde os times rivais são Palmeiras e Co-
rinthians. Alfredo Baragatti, palmeirense “roxo”, membro 
do Conselho Deliberativo do Clube, criou sua Julieta para 
ser como ele: uma apaixonada pelo time. Porém, Julieta se 
apaixona por Romeu, corinthiano “roxo”. Pelo amor de Ju-
lieta, Romeu finge ser um torcedor fanático do “Verdão” e 
se envolve com a família dela. Romeu passa a correr o risco 
de perder o respeito e o amor de sua família, corinthianos 
radicais. A mentira gera uma série de confusões e mal-en-
tendidos, acontecimentos inesperados e absolutamente 
deliciosos entre as duas famílias rivais.



Bruno Villela Barreto Borges

Synopsis • Romeo and Juliet Get Married is a custom 
comedy about an impossible love and it takes place in 
the city of São Paulo. Alfredo Baragatti, a die-hard Palmei-
ras Soccer Team fan, raises his daughter Juliet to be just 
like him: deeply in love with the team. Juliet falls in love 
with Romeo, a die-hard Corinthians Soccer Team fan, the 
main rival of Palmeiras. Romeo pretends to be a Palmei-
ras fan out of love for Juliet and in order to win over his 
future father-in-law. The lie creates a series of hilarious 
and unexpected twists and turns. The complicated and 
funny situations the characters get themselves into are 
the essence of the story.



Celeste & Estrela
Celeste and Estrela

2005 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Enquanto aguarda sua amada no aeroporto,• Enquanto aguarda sua amada no aeroporto, 
Paulo Estrela, intelectual e crítico de cinema, conta a uma 
recepcionista como conheceu Celeste Espírito Santo, ci-
neasta principiante, em festivais de cinema e cursos de 
roteiro. Celeste, muito premiada em seu curta-metragem, 
agora quer fazer um longa histórico: “Amores Impossí-
veis”. Para isso, ela sabe que terá que mover montanhas 
entre o filme que ela quer fazer e o filme que é possível ser 
feito. Celeste debate com professores de roteiro e com os 
personagens do filme em busca de sua realização. Estre-
la, apaixonado, mergulha com ela nas tortuosas trilhas da 
captação e da realização cinematográfica no Brasil. Um 
autêntico triângulo amoroso, onde o cinema se introme-
te e também vai disputar um lugar no coração de Celeste 
e de Estrela.

Festivais
2003

Festival Internacional de Cinema de Brasília
Menção Especial do Júri

cinesul – Festival de Cinema Latino-Americano
Melhor Filme

Cine pe

Melhor Filme - Júri Popular

Brazilian Film Festival of Miami
bogocine

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival Internacional de Cinema de Montevideo
2004

Festival de Varginha
Melhor Roteiro, Melhor Atriz Coadjuvante 
Premis Tirant
cinesul 2004
Festival Internacional de Salento
International Latino Film Festival
Festival Latino-Americano de Chicago
International Film Festival of India
Chennai International Film Festival
2005

Festival de Natal
Melhor Roteiro Original

Mombai International Film
Muestra Itinerante de Cine Brasileño en España
Festival Internacional de Cine de Cartagena
Muestra de Cine Brasileño en Bogotá

Synopsis • While waiting for his girlfriend at the air-
port, Paulo Estrela, an intellectual and a film critic, tells 
a receptionist how he met Celeste at movie festivals and 
scriptwriting workshops. A winner of many awards for 
her first short film, Celeste now plans to shoot a feature 
film—“Impossible Love Affairs”. She realizes she will have 
to struggle for funding and make compromises regarding 
what she wants to do and what she can do. Celeste inter-
acts with scriptwriting instructors and gets involved with 
some of the movie characters in order to find out what 
she needs to do to make the film. Her passionate lover 
Estrela rides with her along the tortuous roads of film-
making and fund-raising in Brazil. This is an authentic 
love triangle in which the art of moviemaking comes in to 
compete for the love of Celeste and Estrela.

Festivals
2003

Festival Internacional de Cinema de Brasília
Jury Special Mention

cinesul – Festival de Cinema Latino-Americano
Best Film

Cine pe

Best Film – Popular Jury

Brazilian Film Festival of Miami
bogocine

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival Internacional de Cinema de Montevideo
2004

Festival de Varginha
Best Screenplay, Best Supporting Actress

Premis Tirant
cinesul 2004
Festival Internacional de Salento
International Latino Film Festival
Festival Latino-Americano de Chicago
International Film Festival of India
Chennai International Film Festival
2005

Festival de Natal
Best Original Screenplay

Mombai International Film
Muestra Itinerante de Cine Brasileño en España
Festival Internacional de Cine de Cartagena
Muestra de Cine Brasileño en Bogotá



Betse de Paula



Cidade Baixa
Lower City

2005 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Sérgio Machado Ribeiro dos Santos

Sinopse • Deco e Naldinho são amigos de infância. Quando conhecem a• Deco e Naldinho são amigos de infância. Quando conhecem a 
stripper Karinna, os dois se apaixonam por ela e iniciam uma vida a três. Ci-
úmes desgastam a relação e os três se separam, mas não conseguem ficar 
sozinhos. Eles se reaproximam e se deparam com um caminho sem volta.

Festivais
2005

Festival de Cinema de Cannes
Prêmio da Juventude

Festival de Cinema do Rio de Janeiro
Melhor Filme, Melhor Atriz

Festival de Los Angeles
Melhor Roteiro

Festival de Huelva
Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Roteiro

Festivals
2005

Festival de Cinema de Cannes
Youth Award

Festival de Cinema do Rio de Janeiro
Best Film, Best Actress

Festival de Los Angeles
Best Screenplay

Festival de Huelva
Best Film, Best Direction, Best Actor, Best Screenplay

Synopsis • Deco and Naldinho are childhood friends. When they fall for the 
same stripper, Karinna, they set up a household threesome. Jealousy wrecks 
the relationship, yet none can bear to face life alone. They get back together 
again and start down a road from which there is no return.



Sinopse •• A Cidade das Mulheres apresenta Mãe Stella 
de Oxossi, Ialorixá do Ilê Axé Opó Afonjá (terreiro de can-
domblé fundado em 1910), num depoimento inédito e 
brilhante sobre o matriarcado, o culto a Xangô, o sincre-
tismo e o futuro do candomblé. Um filme dedicado ao Ilê 
Axé Opó Afonjá, à Casa Branca, ao Gantois, e a todas as 
mulheres que sustentam o axé da Bahia. Uma belíssima 
homenagem a Ruth Landes, famosa antropóloga ameri-
cana que estudou a questão do gênero na cultura afro-
brasileira e se surpreendeu com o poder das mulheres 
na vida da cidade. Suas reflexões e impressões se fazem 
presentes neste documentário, de grande sensibilidade, 
através de imagens das festas populares, dos cultos afri-
canos e da beleza exuberante da cidade de Salvador.

A Cidade das Mulheres
City of Women

2005 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivais
2005

Jornada Internacional de Cinema da Bahia 2005

Melhor Longa Documentário, Prêmio BNB, Melhor Longa

Festival Pan Africano Salvador
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Festival Cabo Verde
2006

Pan Africano Film & Arts Festival 2006

Cine Las Americas International Film
Pan Africano de Denver



Synopsis • The documentary City of Women presents an 
intimate view of Mae Stella de Oxossi, who is perhaps the 
most influential figure in African religious traditions in Ba-
hia. She is the head priestess of Axé Opó Afonjá, which was 
founded in 1910 and is a well-known terreiro or ilê—a place 
of worship where African-Brazilian rites are practiced—in 
Salvador, Bahia. In a gentle yet self-assured manner, Mae 
Stella explains from a feminine perspective the history of 
Candomblé in Bahia and the matriarchal system, created 
and controlled by the women who practice these tradi-
tions. Mae Stella also reveals details of her own life story 
and how she was called upon to take her position. City of 
Women also pays tribute to Ruth Landes, the American 
anthropologist who came to Bahia during the late 1930s to 
conduct research and was surprised by the spiritual, cul-
tural and economic power held by women in the Candom-
blé. Her intimate thoughts and impressions are illustrated 
in this sensitive documentary by images of popular festivi-
ties, African spiritual traditions and the stunning natural 
beauty of the city of Salvador.

Festivals
2005

Jornada Internacional de Cinema da Bahia 2005

Best Documentary Feature Film, BNB Award, Best Feature Film

Festival Pan Africano Salvador
São Paulo International Film Festival
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Festival Cabo Verde
2006

Pan Africano Film & Arts Festival 2006

Cine Las Americas International Film
Pan Africano de Denver

Lázaro Faria



Sinopse • Em• Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois 
homens se encontram: Johann, um alemão que fugiu da 
guerra, e Ranulpho, um brasileiro que quer escapar da 
seca que assola a região. Viajando de povoado em povo-
ado, eles exibem filmes para pessoas que jamais haviam 
conhecido o cinema com o objetivo de vender um remé-
dio “milagroso”. Continuando a cruzar as estradas em-
poeiradas de um sertão arcaico, eles buscam novos ho-
rizontes em suas vidas. Nesta jornada, os dois aprendem 
a respeitar as diferenças e surge entre eles uma amizade 
incomum, mas que marcará suas vidas para sempre.

Cinema, Aspirinas e Urubus
Cinema, Aspirins and Vultures

2005 / 99 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2005

Festival do Rio de Janeiro
Melhor Ator, Melhor Filme – Júri Popular

Mostra São Paulo
Melhor Filme, Melhor Ator



Synopsis • In 1942, in the semi-arid heartland of North-
eastern Brazil, two men meet: Johann, a German who es-
caped the war, and Ranulpho, a Brazilian who is leaving 
the drought-stricken region. Driving from village to vil-
lage, they show films to people who know nothing about 
cinema so that they can sell a “miraculous” medicine. 
On their journey through the dusty roads of the Brazil-
ian hinterland, they search for new horizons in their lives 
and learn to respect differences. Johann and Ranulpho 
form a new and unusual friendship, which will change 
their lives forever.

Marcelo Gomes

Festivals
2005

Festival do Rio de Janeiro
Best Actor, Best Film – Popular Jury

Mostra São Paulo
Best Film, Best Actor



Coisa de Mulher
Chick Thing

2005 / 97 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2005

feminina – Festival Internacional de Cinema Feminino

Sinopse • Uma comédia sobre o universo feminino. Um• Uma comédia sobre o universo feminino. Um 
mundo repleto de paixão, romance, amizade, ciúmes e, 
é claro, o pânico da celulite, estria e flacidez! O filme 
conta a história de cinco mulheres: Catarina – a cansada 
do casamento, Mônica – a pudica que sonha em casar 
virgem, Mayara – a que quer ser mãe a qualquer custo, 
Dora – a recém-separada, aberta a novas experiências e 
Graça – a que quer vencer profissionalmente. Moradoras 
de um mesmo edifício de classe média, elas vêem-se às 
voltas com um novo, charmoso e enigmático morador: 
Murilo. Muitas surpresas e muitas risadas. Isso é Coisa 
de Mulher.

Festivais 
2005

feminina – Festival Internacional de Cinema Feminino

Synopsis • Chick Thing is a comedy about the female 
universe, filled with passion, romance, friendship, jealou-
sy and, of course, the fear of stretch marks, cellulite and 
toneless skin. It tells the story of five different women: 
Catarina is tired of her marriage; Mônica is saving her vir-
ginity for her future husband; Mayara wants to become 
a mother at any cost; Dora has just separated from her 
husband and is now open to new experiences; and Gra-
ça dreams of succeeding professionally. They live in the 
same middle-class building and now have a new neigh-
bor—the charming and enigmatic Murilo. Chick Thing is 
full of surprises and laughter.



Eliana Fonseca



Festivais 
2006

Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Melhor Filme – Júri Popular

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Festival Internacional de Filmes de Montreal
Palm Springs International Film Festival
Washington dc International Film Festival
Newport Beach Film Festival

Coisa Mais Linda –
Histórias e Casos da Bossa Nova
This is Bossa Nova – History and Stories

2005 / 129 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Coisa Mais Linda – Histórias e Casos da Bossa 
Nova dá ao espectador uma visão geral, um painel histó-
rico, musical e informativo de como se iniciou o movi-
mento musical Bossa Nova, que tem seus primórdios no 
início dos anos 50, atingindo um de seus ápices em 1962, 
quando se internacionaliza definitivamente, no concerto 
do Carnegie Hall, em Nova Iorque. Este filme apresenta 
entrevistas e números musicais exclusivos com diversos 
músicos e compositores, alguns remanescentes vivos da 
época e outros seguidores atuais. Inclui, também, ima-
gens originais e de arquivo de shows e apresentações in-
ternacionais, assim como de artistas brasileiros e estran-
geiros que participaram deste movimento.



Paulo Thiago

Festivals
2006

Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Best Film – Popular Jury

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Festival Internacional de Filmes de Montreal
Palm Springs International Film Festival
Washington dc International Film Festival
Newport Beach Film Festival

Synopsis • This is Bossa Nova – History and Stories is 
a movie about Bossa Nova, a Brazilian music genre that 
evolved in the early 1950s from a union of samba and 
cool jazz and attained international recognition in 1962 
with a memorable concert at New York’s Carnegie Hall. 
This film includes interviews and exclusive musical per-
formances with Bossa Nova musicians and composers 
from then and now. Also included is exclusive archive 
material of international shows and performances by 
Brazilian and international artists who participated in 
the movement during its golden years.



Concerto Campestre
Country Concert

2005 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Rio Grande do Sul,• Rio Grande do Sul, 1860. O estancieiro e char-
queador Eleutério Fontes já alcançou as riquezas que a 
vida podia lhe proporcionar. Casado com Brígida, tem a 
filha única Clara Vitória, prometida em casamento para 
o vizinho Silvestre, sobrinho do barão de Três Arroios. 
Circulando por sua propriedade, Eleutério encontra dois 
índios guaranis músicos. A notícia de que o patrão gosta 
de música espalha-se pelo pampa e legiões de artistas 
chegam à charqueada. Por sugestão do vigário, Eleuté-
rio contrata um maestro espanhol radicado no sul para 
criar sua própria orquestra de câmara. O maestro e Cla-
ra Vitória se apaixonam.

Synopsis • Rio Grande do Sul State, Southern Brazil, 1860. 
Farmer Eleutério Fontes is a man of great wealth. Married 
to Brígida, he has an only daughter, Clara Victoria, who has 
vowed to marry Silvestre, a neighbor and nephew of the 
Baron of Tres Arroios. While going around his land, Eleu-
terio meets two Guarani indians, who are musicians. The 
news that the boss likes music spreads all over and lots of 
musicians arrive at the farm. Taking suggestion from the 
Vicar, Eleuterio hires a Spanish conductor living in south-
ern Brazil to create his own orchestra. In addition to Eleu-
terio’s increasing passion for music, which goes as far as to 
consider it the most important thing in his life, Country 
Concert is a love story between the maestro and Clara Vic-
toria. This film has a universal approach, with a peculiar 
view of the culture of the pampas, the wide flat landscape 
of Southern Latin America.



Festivals
2003

Festival de Cinema de Gramado
Hors Concours

2004

Festival Internacional de Punta del Leste
Official Selection

2005

Cinema Gaúcho
Best Actor, Best Art Direction, Best Cinematography

Festival do Cinema Brasileiro de Natal
Honorable Mention, Best Actor, Best Supporting Actress,

Best Cinematography, Best Costume Design

Mostra de Cinema Negro
Emanuel Araújo Award

2006

Festival de Recife
Official Selection

fam – Florianópolis Audiovisual do Mercosul
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival Internacional de Cinema de São Luís do Maranhão
Festival de Curitiba
Festival do Cinema Brasileiro de Natal
Mostra Internacional de Cinema Negro
laliff (Los Angeles Latin International Film Festival)
Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste

Henrique de Freitas Lima

Festivais
2003

Festival de Cinema de Gramado
Hors Concours

2004

Festival Internacional de Punta del Leste
Seleção Oficial

2005

Cinema Gaúcho
Melhor Ator, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia

Festival do Cinema Brasileiro de Natal
Menção Honrosa, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante,

Melhor Fotografia, Melhor Figurino

Mostra de Cinema Negro
Troféu Emanuel Araújo

2006

Festival de Recife
Seleção Oficial

fam – Florianópolis Audiovisual do Mercosul
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival Internacional de Cinema de São Luís do Maranhão
Festival de Curitiba
Festival do Cinema Brasileiro de Natal
Mostra Internacional de Cinema Negro
laliff (Los Angeles Latin International Film Festival)
Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste



Confronto Final
The Final Confrontation

2005 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Alonso Gonçalves

Synopsis • Marcos Ferranti, his wife and his five-year-
old daughter live as a happy family in Belo Horizonte, 
whose population is approximately 2 million. One day, 
Ferranti gets up in the morning and realizes that his 
house has been robbed. Domestic appliances have been 
taken away. Thus, Marcos starts to become paranoid. 
The police cannot find the burglars, and Ferranti feels 
extremely vulnerable. He realizes that he cannot count 
on the government. Therefore, he decides to capture the 
bandits himself.

Sinopse • Marcos Ferranti é casado e tem uma filha de• Marcos Ferranti é casado e tem uma filha de 5 
anos. Vive feliz, com sua família, em Belo Horizonte, uma 
cidade de 2 milhões de habitantes. Certo dia, ao acordar 
pela manhã, Marcos percebe que sua casa foi assaltada 
durante a noite. Levaram diversos objetos, como televi-
sor, aparelho de dvd, computador, vídeo. A partir deste 
dia, Marcos Ferrante torna-se um homem paranóico. 
Uma vez que a polícia não consegue encontrar os ladrões, 
Marcos sente-se extremamente vulnerável e descobre 
que o Estado nada pode fazer por ele. Resolve, então, o 
impasse a seu próprio modo, começando uma persegui-
ção aos bandidos.



Sinopse • Baseado no livro homônimo de José Cândi-• Baseado no livro homônimo de José Cândi-
do de Carvalho, O Coronel e o Lobisomem é a história 
de Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente e 
fazendeiro por direito de herança, que luta contra Per-
nambuco Nogueira, seu irmão de criação, para manter 
as terras da Fazenda Sobradinho e conquistar o coração 
da amada prima Esmeraldina. Para vencer esta batalha, 
que ele mesmo conta, Ponciano enfrenta feras enormes, 
experimenta a vida boêmia na cidade, combate agiotas e 
gatunos, apaixona donzelas ansiosas e, por fim, usa toda 
a sua artimanha para desencantar assombrações.

O Coronel e o Lobisomem
The Colonel and the Werewolf

2005 / 106 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Synopsis • Based on the homonymous book by José 
Cândido de Carvalho, The Colonel and the Werewolf is 
the story of Ponciano of Azeredo Furtado, a colonel and 
farmer for rights of inheritance, who fights with Pernam-
buco Nogueira, his foster brother, so as to maintain the 
lands of Sobradinho Farm and conquer the heart of his 
beloved cousin, Esmeraldina. In order to win this battle, 
Ponciano faces enormous beasts, tries out the bohemian 
life in the city, fights moneylenders and thieves, wins the 
hearts of uneasy virgins and finally uses all his tricks to 
cast out spirits.

Maurício Farias





O Dia em que o Brasil
esteve Aqui
The Day Brazil was Here

2005 / 72 min / Beta Digital / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• O Dia em que o Brasil esteve aqui é um docu-
mentário a respeito da passagem da Seleção Brasileira de 
Futebol por Porto Príncipe, capital do Haiti, o país mais 
pobre das Américas, em 18 de agosto de 2004. Nesse dia, 
Brasil e Haiti fizeram o chamado “Jogo da Paz”. No peque-
no estádio Sylvio Cator, com capacidade para apenas 13 
mil pessoas, viveu-se um raro instante de paz e alegria 
– uma quimera em uma nação em guerra, onde a paz é 
mantida com o apoio de forças de paz da onu, os “capa-
cetes azuis”. O presidente Lula abraçou a idéia e também 
esteve em Porto Príncipe. O presidente da federação de 
futebol do Haiti, Jean Bart, costuma repetir um provérbio 
que ronda corações e mentes no Haiti: “Depois de ver o 
Brasil jogar, posso morrer”.

Synopsis • The Day Brazil was Here is a documenta-
ry about the Brazilian national team’s visit to Haiti, the 
poorest country in the American Continent, on August 18, 
2004, when the Brazilian and Haitian National Soccer Se-
lections played the “Game for Peace”, in Port au Prince. At 
tiny Sylvio Cator stadium, with a capacity of 13,000 seats, 
the local population had moments of joy and peace—a 
chimera in a nation at war, whose peace is maintained 
with the aid of un peace forces, the so-called “blue hel-
mets”. President Lula was also there. As the word goes in 
Haiti—“After seeing Brazil play, I can die!”

Caíto Ortiz

João Dornelas



O Diabo a Quatro
Four for None

2005 / 108 min / 16mm / Color / Ficção - Fiction



Alice de Andrade

Festivais
2004

Festival de Cinema de Brasília
Prêmio Especial do Júri, Melhor Ator Coadjuvante

2005

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Prêmio de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz, Melhor Produção

Festivals
2004

Festival de Cinema de Brasília
Special Jury Award, Best Supporting Actor

2005

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Best Film, Best Direction, Best Screenplay, Best Actress, Best Production

Sinopse • Os destinos de quatro personagens se emaranham em Copacaba-• Os destinos de quatro personagens se emaranham em Copacaba-
na, no Rio de Janeiro. Rita de Cássia, bela amazonense cuja afabilidade escon-
de uma determinação obstinada; Waldick Soares, menino que foge de um pas-
sado familiar trágico para tentar fazer fortuna no Rio; Paulo Roberto, surfista 
cujos neurônios e vocabulário foram drasticamente reduzidos pelo excesso de 
sol e de maconha, sendo famoso no bairro por seu talento em seduzir de graça 
garotas de programa; e Tim Mais, cafetão autoritário mas de coração mole, que 
batalha para conferir à sua “Heaven Artistic Promotions” uma estrutura empre-
sarial. Através dos olhos jovens e inocentes de Rita e Waldick, redescobrimos as 
entranhas desta “Hollywood” da marginalidade carioca, com seus contrastes 
exemplares. Enquanto Rita é atraída pelo universo kitsch da noite, Waldick se 
embrenha pela selva do asfalto. Suas perigosas aventuras com os meninos de 
rua e a polícia mudam o rumo da história, lançando o quarteto em uma louca 
escapada Minas Gerais adentro, por entre montanhas, rios, pastos e rebanhos. 
E os quatro se confrontam entre si e consigo mesmos, para descobrirem suas 
almas maiores do que pensavam. Até tornarem-se profundamente amigos, in-
sólitos mosqueteiros na terra do “cada um por si e Deus contra todos”.

Synopsis • Four characters living in Copacabana get involved in extreme 
situations which finally lead them to a jorney through the hinterlands of 
Minas Gerais state. Rita de Cássia is originally from the state of Amazonas, 
and, despite her delicate loveliness, has a very determined personality. Wal-
dick Soares struggles to escape his tragic family past and make fortune in Rio. 
Paulo Roberto, a surfer whose neurons and vocabulary have been drastically 
affected by being exposed to too much sun and marijuana, is known in the 
district where he lives for seducing sex professionals. Tim Mais, an authori-
tarian but emotional pimp, tries his best to provide his company “Heaven Ar-
tistic Promotions” with an entrepreneurial structure. They find out the value 
of true friendship and the actual dimension of their own souls.



Diário de um Novo Mundo
New World Diary

2005 / 94 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Um navio atravessa o oceano. Nele, centenas• Um navio atravessa o oceano. Nele, centenas 
de açorianos viajam para colonizar a parte sul do Brasil. 
Entre os passageiros, está o Doutor Gaspar de Fróes. A 
partir dos relatos de seus diários, acompanharemos suas 
aventuras na descoberta de um mundo novo. 

Synopsis • A ship crosses the ocean. Aboard are hundreds 
of Azorians, emigrating to southern Brazil. Among those 
passengers is Doctor Gaspar de Fróes. The movie focuses 
on his adventures, drawn from his diary accounts, in dis-
covering a completely new world.

Festivais
2005

Festival de Gramado
Melhor Roteiro, Melhor Filme – Júri Popular 

2006

Prêmio José Lewgoy
Melhor Direção de Arte

Festivals
2005

Festival de Gramado
Best Screenplay, Best Film – Popular Jury

2006

José Lewgoy Award
Best Art Direction



Paulo Nascimento



Doutores da Alegria
Doctors of Joy

2005 / 96 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Com sensibilidade e bom humor, o filme trans-• Com sensibilidade e bom humor, o filme trans-
porta o público para o dia-a-dia dos hospitais e apresenta o 
trabalho dos Doutores da Alegria – uma organização bra-
sileira que leva o trabalho de artistas, na figura de palhaços, 
para dentro de hospitais com o intuito levar alegria para 
as crianças internadas. O documentário pretende levar ao 
conhecimento do público, tanto nacional quanto interna-
cional, esse projeto que faz uso do humor para combater 
doenças. Quando esses artistas chegam, a atmosfera do 
hospital logo muda. Na verdade, o filme fala sobre a vitória 
da alegria sobre as adversidades e as doenças.

Festivais
2005

Brazilian Film Festival of New York
Melhor Filme

Edição do Festival de Gramado
Prêmio Especial do Júri, Prêmio do Júri Popular

Festival de Cinema de Paraty
Melhor Filme pelo Voto Popular

Emmy Awards
Festival do Rio de Janeiro
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários



Festivals
2005

Brazilian Film Festival of New York
Best Film

Edição do Festival de Gramado
Special Jury Award, Popular Jury Award

Festival de Cinema de Paraty
Best Film – Popular Vote

Emmy Awards
Festival do Rio de Janeiro
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários

Synopsis • Filled with emotion and humor, this docu-
mentary shows everyday life in hospitals and the work 
of Doctors of Joy, a group of Brazilian clown performers, 
who visits hospitalized children in order to bring some 
joy to their hospital stay. The idea behind the documen-
tary is to bring awareness, both at national and interna-
tional levels, to a project that is already recognized by the 
local public. Doctors of Joy uses humor to combat dis-
eases. When they arrive, the atmosphere in the hospital 
changes. That is what the movie is about: the victory of 
joy over adversity and disease.

Mara Mourão



Eliana em o Segredo dos Golfinhos
Eliana and the Secret of the Dolphins

2005 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Durante a gravação de um programa sobre• Durante a gravação de um programa sobre 
golfinhos na Riviera Maya, no México, a apresentadora 
Eliana acaba por se envolver em uma das maiores aven-
turas de sua vida. Ao lado de um tratador, de um garoto 
que consegue se comunicar com os animais e, claro, de 
um golfinho muito especial, ela terá de enfrentar os desa-
fios propostos por Esquivel – um eco-terrorista responsá-
vel por acidentes ecológicos em todo o mundo. Ainda faz 
parte da história um crânio de cristal, chave para desven-
dar O Segredo dos Golfinhos.

Synopsis • During the recording of a tv show about dol-
phins in the Mayan Riviera, Mexico, Eliana, the presenter 
of the show, gets involved in one of her most exciting ad-
ventures. Along with Fred, a dolphin carer, a boy who can 
communicate with animals and a very special dolphin, 
she faces the challenges posed by Esquivel, an eco-ter-
rorist who is threatening the world. The key to reveal the 
secret of the dolphins is a crystal skull. 



Eliana Fonseca



Extremo Sul
Southern Extreme

2005 / 92 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Atraídos pelo desafio e pelo desconhecido,• Atraídos pelo desafio e pelo desconhecido, 
cinco alpinistas sul-americanos decidem escalar o Mon-
te Sarmiento, montanha de difícil acesso situada na Ter-
ra do Fogo. Uma equipe de cinema viaja com eles para 
documentar a experiência do grupo, que, afetado pelo 
isolamento, pelo clima severo e pela visão dos assustado-
res paredões de gelo, se depara com novos e inesperados 
obstáculos. Antes de encarar a montanha, alpinistas e 
cineastas precisam enfrentar seus próprios medos e ran-
cores. A equipe de filmagem registra uma trama densa 
de superações e impotências. Repleto de belas imagens, 
Extremo Sul é um corajoso documentário, um misto de 
cinema de aventura e drama psicológico, no qual os mis-
térios da natureza e da alma humana têm papel igual-
mente decisivo.

Synopsis • Attracted by the unknown, five South Ameri-
can mountain climbers decide to climb Mount Sarmien-
to, a hard-to-access mountain situated in the Southern 
tip of Tierra Del Fuego (Land of Fire). A film crew follows 
them documenting their experience. However, having 
to cope with isolation, severe weather, and the scary vi-
sion of huge glacier walls, the group faces new and unex-
pected obstacles. Both climbers and filmmakers have to 
fight their own fears. Southern Extreme closely follows 
the reactions of these five friends and the members of 
the film crew on a journey of achievements and failures. 
With beautiful images, Southern Extreme is at the same 
time an adventurous movie and a psychological drama, 
in which the mysteries of nature and the human soul play 
an equally significant role.



Monica Schmiedt

Sylvestre Campe

Festivals
2005

Trento Film Festival
Gran Prêmio Genziana d’Oro

International Mountain & Adventure Film Festival
Grand Prix Graz

Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
Best Cinematography

2006

Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
Best Director

José Lewgoy Award
Best Film, Best Director, Best Cinematography, Best Editing

Festival de Cinema de Maringá
Best Cinematography, Best Editing, Cunha de Aço Award

Festivais
2005

Trento Film Festival
Gran Prêmio Genziana d’Oro

International Mountain & Adventure Film Festival
Grand Prix Graz

Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
Melhor Fotografia 

2006

Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
Melhor Diretor 

Prêmio José Lewgoy
Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Montagem

Festival de Cinema de Maringá
Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Troféu Cunha de Aço



Feminices
Femininity

2005 / 72 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Domingos de Oliveira

Sinopse • Emmeio ao calor infernal de janeiro, durante o verão de• Em meio ao calor infernal de janeiro, durante o verão de 1993, quatro 
atrizes cariocas, dirigidas por Mariano Falcão, decidiram levar a público o que 
antes somente seria possível revelar lendo diários íntimos. O conjunto dos de-
poimentos transformou-se na peça Confissões das Mulheres de 30, um must 
da temporada de 1993, que permaneceu em cartaz durante cinco anos, viajan-
do pelo país e ganhando projeção internacional. Dez anos depois, em 2003, 
as mesmas corajosas autoras-atrizes reuniram-se de novo na pesquisa de um 
tema talvez mais provocante, o comportamento das mulheres de 40, e estre-
aram com sucesso. Mal sabiam elas que o próprio Falcão logo transformaria a 
montagem teatral em “documentário confessional de caráter ficcional” sobre o 
comportamento feminino e a própria feminilidade, intitulado: Feminices.

Synopsis • Amid the high temperatures of January, in the summer of 1993, 
four actresses from Rio de Janeiro decide to bring to the public female inti-
mate accounts through a play called Con ssões das Mulheres de 30 (Confes-
sions of 30-Something Women)—a “must see” play, directed by Mariano Fal-
cão, during the 1993 season, which was staged for five years, toured around 
Brazil and gained international recognition. Ten years later, in 2003, the same 
courageous authors/actresses come together again to research an even more 
provocative topic, the behavior of women in their forties. The play was also 
successful. Little did they know that Falcão himself would soon transform it 
into a movie about female behavior and femininity.

Festivais
2004

Mostra de Cinema Internacional de São Paulo
Melhor Filme – Júri Popular

Festivals
2004

Mostra de Cinema Internacional de São Paulo
Best Film – Popular Jury



Festivais
2004

Festival de Gramado
Melhor Filme

Melhor Diretor

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

2005

Mostra de Tiradentes
Melhor Filme – Voto Popular

Festival de Paraty
Melhor Roteiro

Festival de Macapá
Melhor Ator

Melhor Atriz

Filhas do Vento
Daughters of the Wind

2005 / 85 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Filhas do Vento é uma lírica história de redenção amorosa entre irmãs, mães 
e filhas. Reunindo o maior elenco negro da história do cinema brasileiro, o filme aborda 
temas pertinentes às mulheres de qualquer parte do mundo. Em uma pequena cida-
de do interior de Minas Gerais, os fantasmas da escravidão e do racismo acentuam os 
dramas das personagens de forma sutil e poderosa. Em uma impactante peça ficcional 
de cunho político e social, o diretor Joel Zito Araújo, substitui os papéis estereotipados, 
comumente interpretados por atores negros na televisão brasileira, por uma rica e mul-
tifacetada construção de personagens.

Synopsis • Daughters of the Wind is a lyric story of love and redemption between 
sisters, mothers and daughters. Gathering the largest cast of black actors ever seen 
in a Brazilian film, the film touches upon topics that are pertinent to women every-
where. In a small town in the countryside of Minas Gerais state, the ghosts of slavery 
and racism still linger and affect the characters’ lives in subtle ways. In an impressive 
work of fiction charged with political and social content, filmmaker Joel Zito Araújo 
replaces the stereotypical roles usually played by black actors in Brazilian television 
with multifaceted characters.



Joel Zito AraújoFestivals
2004

Festival de Gramado
Best Film

Best Director

Best Actor

Best Actress

Best Supporting Actor

Best Supporting Actress

2005

Mostra de Tiradentes
Best Film – Popular Vote

Festival de Paraty
Best Screenplay

Festival de Macapá
Best Actor

Best Actress



O Fim e o Princípio
The End and The Beginning

2005 / 110 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Eduardo Coutinho

Festivais
2005

Festival do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de São Paulo
2006

Festival de Mar del Plata
Bafici - Festival do Filme Independente
Festival de Cinema de Montevideo

Festivals
2005

Festival do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de São Paulo
2006

Festival de Mar del Plata
Bafici - Festival do Filme Independente
Festival de Cinema de Montevideo

Sinopse • Uma equipe de cinema chega a São João doRio• Uma equipe de cinema chega a São João do Rio 
do Peixe, no sertão da Paraíba, para ouvir histórias. Uma 
jovem do lugar os conduz aos moradores do Sítio Araçás, 
uma comunidade rural onde vivem 86 famílias. Em sua 
maioria idosos, eles falam de sua vida e deixam transpare-
cer um mundo em vias de desaparecimento, influenciado 
pela Igreja Católica e por fortes valores familiares.

Synopsis • A film crew arrives in São João do Rio do 
Peixe, in the countryside of Paraíba, a state in northeast-
ern Brazil, to listen to the locals. With the help of a young 
woman from the area, the crew members head out to Sítio 
Araçás—a rural community, where 86 families live. Resi-
dents, mostly elderly, tell the story of their lives. It is a tale 
about a way of life that is rapidly disappearing, marked 
by the importance of the Catholic Church and a profound 
sense of family values and honor.





Festivais
2005

Festival de Gramado
Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Música, 

Melhor Atriz Coadjuvante

fic Brasília
Festival de Biarritz
2006

Festival Internacional de Bangladesh
Los Angeles Asian Pacific Film Festival
Osian’s-Cinefan – Festival of Asian Cinema
Pacific Rim Film Festival

Festivais
2005

Festival de Gramado
Best Film, Best Direction, Best Music,

Best Supporting Actress

fic Brasília
Festival de Biarritz
2006

Festival Internacional de Bangladesh
Los Angeles Asian Pacific Film Festival
Osian’s-Cinefan – Festival of Asian Cinema
Pacific Rim Film Festival

Tizuka Yamasaki

Gaijin 2 –
Ama-me como sou
Gaijin – Love me as I am

2005 / 130 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em• Em 1908, a jovem Titoe viaja do Japão para o Brasil com uma promessa: enri-
quecer e voltar para o seu país em cinco anos. Mas a realidade é de poucas esperanças. 
Mesmo assim, Titoe se adapta no Brasil e seu espírito empreendedor marca a vida e o 
destino de suas descendentes: Shinobu, Maria e Yoko. A primeira, ao contrário da mãe, 
Titoe, se agarra aos costumes japoneses e não aceita o casamento da filha, Maria, com 
Gabriel, um gaijin (estrangeiro). Este está prestes a fechar um grande negócio quando 
o confisco do governo Collor os deixa na miséria. Shinobu decide então ajudar a família 
da filha fazendo o caminho contrário e segue para o Japão. Sem alternativa de sobrevi-
vência, Gabriel vai atrás. Contudo, em 1995, quando a cidade de Kobe é devastada por 
um terremoto, Gabriel é dado como desaparecido. Inconformada com a notícia, Yoko 
convence a mãe, Maria, a irem procurá-lo. As duas sofrem para se adaptar na terra em 
que pensavam ser sua, pois os japoneses as tratam como estrangeiras. Entretanto, elas 
persistem, dispostas a recomeçar uma vida melhor e cumprir a promessa de Titoe.

Synopsis • In 1908, young Titoe leaves her village in Japan to work and make money 
in Brazil. She promises to herself that she will return to her country in five years. But 
reality is far more complex. Even so, she adapts herself to life in Brazil. Titoe epitomizes 
the matrilineal spirit of endurance and female independence that have blessed and 
cursed the women of her family: Shinobu, Maria and Yoko. Conservative Shinobu re-
mains faithful to the Japanese traditions and doesn’t accept the fact that her daughter 
Maria is married to a gaijin—a foreigner—named Gabriel. He is about to start profit-
able business when President Fernando Collor de Mello decides to confiscate savings 
and the family loses everything they have. Shinobu, then, with the intention to help her 
daughter’s family, tries her luck in Japan. So does Gabriel; however, in 1995, when the 
city of Kobe is devastated by an earthquake, Gabriel is listed as missing. Unable to ac-
cept the bad news, Yoko convinces her mother, Maria, to search for him. Both mother 
and daughter have a hard time trying to adapt to a land they thought to be theirs since 
the Japanese treat them as foreigners. Nevertheless, they cling tightly to Titoe’s promise 
and persist in their efforts by doing their best to start a new and better life.





Milton Alencar Jr.

Garrincha –
Estrela Solitária
Garrincha: Lonely Star

2005 / 110 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em• Em 1980, a escola de samba Mangueira, uma das maiores do Rio de Janeiro, 
homenageia um dos ícones do futebol brasileiro: Garrincha. Entre a música, o erotis-
mo e as luzes do carnaval, vemos o jogador de futebol de 46 anos, chegando em um 
carro alegórico especialmente preparado para ele. Sem dúvida, o ídolo não já não é a 
glória que se quer homenagear. Acaba de sair de uma internação por alcoolismo e está 
impregnado pelas drogas que o mantêm de pé. É a partir deste marco brilhante que é 
mostrado esse mito do povo – um homem que alcançou o mundo com suas pernas. 
O carnaval real vai-se mesclando com a sua vida, em que se contrapõem triunfos e 
glórias, íntimos problemas e derrotas. Durante o desfile, sua história se passa junto aos 
seus amigos e suas amantes. As recordações se misturam com a dança e a imagem de 
um herói delirante que, em 1962, no Chile, deu ao Brasil a alegria de ganhar sua segun-
da Copa do Mundo, colocando-o como potência do futebol mundial.

Synopsis • In 1980, Mangueira, one of the most traditional and popular samba schools 
in Brazil, pays tribute to an icon of Brazilian soccer: Garrincha. Amid the uplifting mu-
sic, sensual backdrop and vivid lights that are typical of Rio’s Carnival parade, we see 
this 46-year-old soccer player on an allegorical float that was specially designed for him. 
However, the idol is not as glorious as this magical atmosphere may suggest. He has just 
been released from an alcohol rehabilitation center, and is still using strong medication. 
Within this shining framework, we see a man who is a mythical figure in Brazil, who 
has come from nothing and has reached the world using his own feet. The real carni-
val blends in with his life, his triumphs and glories, while portraying his most intimate 
problems and defeats. During the carnival parade, his own history is shown as a journey 
alongside his friends and lovers. Memories are combined with samba and images of a 
delirious hero, who, at the World Cup in Chile, in 1962, gave Brazil the joy of winning its 
second World Cup and established the country as a world soccer power.

Festivais
2003

Festival do Rio de Janeiro
2004

Festival de Cinema de Campos do Jordão
Cine PE – Festival do Audiovisual
Festival de Belém
Brazilian Film Festival of Miami
Festival de Gramado
Festival de Cine de Bogotá
Festival de Cinema de Curitiba
Amazonas Film Festival
Chennai International Film Festival

Festivals
2003

Festival do Rio de Janeiro
2004

Festival de Cinema de Campos do Jordão
Cine PE – Festival do Audiovisual
Festival de Belém
Brazilian Film Festival of Miami
Festival de Gramado
Festival de Cine de Bogotá
Festival de Cinema de Curitiba
Amazonas Film Festival
Chennai International Film Festival



Harmada
Harmada

2005 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Harmada aborda um tema universal: a luta de 
um homem que busca sobreviver e superar-se por meio 
da arte de contar histórias. O filme segue a trajetória lúci-
da e, ao mesmo tempo, alucinada de um artista que, apre-
sentando-se como ator, é flagrado, num instante de vida, 
completamente derrotado, mas encontra forças para se 
reerguer e, através de uma jovem que pode ser sua filha, 
formular um projeto que poderá mudar a sua vida.

Synopsis • The struggle of a storyteller to succeed in 
the face of adversity is the theme that lends Harmada its 
universal appeal. Sometimes lucid, often distortedly vi-
sionary, the movie traces the career of an actor who has 
fallen upon hard times. He manages nevertheless to pull 
himself together and, with the help of a young lady who 
could even be his daughter, to organize a project which 
might change his life.



Maurice Capovilla

Festivais
2003

Festival de Brasília
Melhor Ator

2006

Festival cineport

Festivals
2003

Festival de Brasília
Best Actor

2006

Festival cineport





Festivais
2005

Festival Internacional Del Nuevo Cine Latino-Americano
Melhor Música, Melhor Montagem

Festival de Palm Springs
Prêmio Especial do Júri

2006

Cinema Novo International Film Festival
Prêmio Amakourou de Melhor Direção

Festival Internacional de San Francisco
Festival de Cinema de Miami
Melhor Montagem

Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo
Festival El Cine de Lima
Festival de Cinema Brasileiro de Nova York

Festivals
2005

Festival Internacional Del Nuevo Cine Latino-Americano
Best Music, Best Editing

Festival de Palm Springs
Special Jury Award

2006

Cinema Novo International Film Festival
Amakourou Best Direction Award

Festival Internacional de San Francisco
Festival de Cinema de Miami
Best Editing

Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo
Festival El Cine de Lima
Festival de Cinema Brasileiro de Nova York

Jogo Subterrâneo
Underground Game

2005 / 108 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Jogo Subterrâneo é uma inusitada história 
de amor. Martín, um pianista da noite, inventa um jogo 
no metrô para encontrar a mulher de sua vida, mas o 
jogo se volta contra ele quando conhece Ana, uma mu-
lher de tal forma fascinante que o leva a trair as duras 
regras que criou para si.

Synopsis • Underground Game is an unusual love story. 
Martín, a nightclub pianist, invents a game, while trav-
eling on the subway, to meet the woman of his life. But 
the game turns against him when he meets Ana, and his 
fascination for her leads him to betray the tough rules he 
has created for himself.

Roberto Gervitz



Um Lobisomem na Amazônia
Werewolf in Amazonia

2005 / 74 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Natasha é uma jovem que, junto com dois ca-• Natasha é uma jovem que, junto com dois ca-
sais amigos, decide entrar na Amazônia misteriosa para 
participar da cerimônia do Santo Daime em uma aldeia 
da região. Para guiá-los pela floresta, eles contratam Beto 
Careca, um guia experiente. Mas não é ele quem aparece 
para buscá-los e, sim, Jean Pierre, um sujeito misterioso, 
que intitula-se amigo de Beto. JP diz que o outro guia so-
freu um acidente e, por isso, ele o substituirá. Alguns deles 
estranham, mas todos acabam embarcando na aventura. 
No caminho, os jovens parecem entusiasmados. Nem a 

notícia dos estranhos assassinatos ocorridos na região é 
capaz de desanimá-los. Bruno, namorado de Samantha, 
filma tudo com sua câmera vhs e Raul, mesmo mal-humo-
rado com o assédio de JP à sua namorada Carol, admite es-
tar impressionado com a floresta. Anoitece e os jovens de-
cidem acampar em uma parte da floresta conhecida como 
Clareira do Inferno. Nesse mesmo lugar, eles experimen-
tam o chá do Daime, feito pelo próprio JP, e vivem uma ex-
periência que mudará suas vidas para sempre. Nem tudo 
será realmente uma alucinação e nem todos sairão vivos.



Synopsis • The young Natasha, along with two friend 
couples, decides to venture into the mysterious Amazo-
nian jungle in order to participate in a Santo Daime ritual 
on an indian settlement. The group hires Beto Careca, an 
experienced forest guide, to lead their expedition. But he 
doesn’t show up on the day they would set out. They get 
Jean Pierre instead, a mysterious-looking guy who intro-
duced himself as one of Beto’s friends. JP tells the group 
that Beto was involved in some sort of accident and that 
is why he is replacing him as their guide. His explanation 
creates some suspicion, but the group ends up accepting 
it and embarks on the adventure. The youngsters seem 
enthusiastic along the way. Not even the news about 
weird murder cases in the region discourages them. Bru-
no, Samantha’s boyfriend, captures images of the jungle 
on his vhs camcorder, and even Raul, who is jealous of 
and grumpy about JP coming onto his girlfriend Carol, 
admits that the natural scenery around them is really 
impressive. The night falls, and the group of young ad-
venturers decide to set up camp right at a spot known as 
Clareira do Inferno (Hellish Glade). It is there that they 
will drink the Saint Daime tea that JP prepares for them 
for the first time, an experience that will change their lives 
forever. Not everything they are about to see will be mere 
hallucination nor will everyone get out alive.

Ivan Cardoso



Mais Uma Vez Amor
Once Again Love

2005 / 94 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Rosane SvartmanSinopse • Rodrigo e Lia estão juntos há muitos anos e• Rodrigo e Lia estão juntos há muitos anos e 
se amam profundamente. Na saúde e na doença, na ri-
queza e na pobreza, se amam até que a morte os separe. 
Eles são casados... com outras pessoas. Rodrigo e Lia têm 
um relacionamento fora dos padrões normais. Não po-
dem culpar o destino pela falta de oportunidades. Mes-
mo quando estavam disponíveis, escolheram não viver 
um relacionamento convencional. Achavam que isso 
poderia estragar tudo e, provavelmente, estavam certos. 
Perguntam-se se são amantes, amigos ou nenhuma das 
respostas anteriores porque o casamento não precisa 
ser necessariamente o final feliz de um relacionamento 
duradouro. Isso porque Rodrigo e Lia são pessoas qua-
se incompatíveis. Quase. Para quem acredita em destino 
ou que lá fora existe uma alma gêmea esperando para ser 
encontrada, Mais Uma Vez Amor surpreende ao sugerir 
que esta pessoa tão especial pode não ser a mais indicada 
para se casar e ter oito filhos, ou para passar eternos dias 
de sol no Caribe. Conhecemos Rodrigo e Lia numa noite 
de 1972, aos 17 anos. A partir daí, acompanhamos seus en-
contros e desencontros, sonhos e desastres, ao longo de 
toda a vida. Em uma viagem através do tempo, vivemos 
este caso de amor.

Synopsis • Rodrigo and Lia have been together for 
many years and love each other deeply. In sickness or 
in health, for richer or for poorer, they love each other 
until death does them part. They are married... but not 
to each other. Even when they were free, they still chose 
not to live a traditional relationship, so they can’t blame 
destiny for lack of opportunities. They thought that go-
ing down that road would ruin everything, and they 
were probably right. Neither lovers nor friends, Rodri-
go and Lia are none of the above. Once Again Love will 
challenge those who believe in destiny, that somewhere 
out there is a soul mate who just needs to be found. Mr. 
or Mrs. Right doesn’t necessarily have to be the one you 
marry, have children and spend lazy afternoons with, 
under the sun, on a Caribbean beach, as you have al-
ways imagined. We meet them in 1972, when they are 
both 17. We then follow them throughout their lives, to-
gether or apart, living their dreams and nightmares. On 
a journey through time, we live their love affair almost as 
if it were our own.



Mandinga em Manhattan
Mandinga in Manhattan

2005 / 55 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O documentário• O documentário Mandinga em Manhattan 
conta como a capoeira se espalhou pelo mundo. Hoje, esta 
arte marcial de origem africana se encontra em mais de 160 
países, alcançando todos os continentes. Com locações no 
Brasil e nos EUA, o filme traz depoimentos de antropólo-
gos, pesquisadores e dos maiores mestres da atualidade 
– os verdadeiros responsáveis pela divulgação mundial da 
capoeira. O documentário é dividido em três momentos: a 
história da capoeira, com relatos dos mestres antigos, en-
tre eles João Grande e João Pequeno, a ida dos capoeiristas 
para o exterior e o retorno da capoeira ao Brasil.

Synopsis • Through a series of interviews with anthro-
pologists, researchers and the best-known capoeira mas-
ters of today, Mandinga in Manhattan tells the story of the 
internationalization of the African-Brazilian martial art, 
Capoeira Angola, now present in over 160 countries. This 
documentary is divided into three sections: the history of 
capoeira based on accounts from experienced masters, like 
João Grande and João Pequeno, capoeira practitioners per-
forming abroad, and the revival of Capoeira in Brazil. The 
title of the film refers to mandinga or a magical skill dem-
onstrated by masters when they perform this art form.

Festivais
2005

Festival Pan Africano Salvador
2006

Pan Africano Film & Arts Festival
Festival Pan Africano de Denver

Festivals
2005

Festival Pan Africano Salvador
2006

Pan Africano Film & Arts Festival
Festival Pan Africano de Denver



Lázaro Faria



Meu Tio Matou um Cara
My Uncle Killed a Guy

2005 / 85 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Duca, aos• Duca, aos 15 anos, descobre que os crimes que 
ele está acostumado a ver em jogos eletrônicos também 
podem existir na vida real, quando seu tio Éder é preso 
por um assassinato mal-explicado. Duca resolve investi-
gar o caso por conta própria e tenta levar consigo seus co-
legas Kid e Isa. Ela parece bem mais interessada em Kid, e 
Kid parece interessado na primeira que aparecer. E Duca, 
claro, no fundo, só se interessa por Isa.

Synopsis • Duca, at the age of 15, realizes that crimes 
played out in computer games are also committed in 
real life when his uncle Eder is arrested for an unresolved 
murder case. Duca, then, decides to investigate the case 
himself, and is joined by his friends Kid and Isa. But Isa 
seems to be more interested in Kid, and Kid seems more 
interested in the first female who comes along. Duca is 
actually only interested in Isa.



Jorge Furtado

Festivais
2005

Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa 
Melhor Ator Coadjuvante

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Melhor Direção, Melhor Roteiro

2006

Festival Tirant-Guarnicê de Valencia
Melhor Filme Brasileiro

Festivals
2005

Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa
Best Supporting Actor

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Best Direction, Best Screenplay

2006

Festival Tirant-Guarnicê de Valencia
Best Brazilian Film



Festivais
2005 
Première Brasil Mostra Competitiva
Mostra br de Cinema
2006 
Mostra Audiovisual Paulista
Mostra de Cinema Tiradentes
femina – Festival Internacional Cinema Feminino
Mostra FestCine Goiania Ouro
Imaginária Film Festival

Sinopse •• A Mochila do Mascate, Gianni Rato é um 
documentário de longa-metragem sobre o cenógrafo e 
diretor teatral Gianni Ratto, nascido na Itália, em 1916, 
e radicado no Brasil desde 1954. Aos 87 anos, acompa-
nhado de sua filha, Gianni refaz o percurso geográfico 
de sua vida, passando por Gênova, Milão, Florença, São 
Paulo e Rio de Janeiro, visitando lugares e pessoas que 
marcaram sua trajetória. Ele conta sobre suas experi-
ências passadas a partir do ponto de vista do presente. 
Após anos sem nenhum tipo de contato com seu país de 
origem, Gianni encontra pessoas com quem conviveu e 
trabalhou 50 anos antes, como Dario Fo e Lele Luzzat-
ti e também com artistas e intelectuais brasileiros que 
fazem parte de sua vida, como Fernanda Montenegro e 
Millôr Fernandes. Baseado na sua autobiografia homô-
nima, em que suas memórias podem ser lidas em qual-
quer ordem, como se fossem objetos tirados da mochi-
la de um mascate, o filme é feito a partir de diferentes 
suportes (vídeo, 16mm, super8, desenhos e imagens de 
arquivo), o que ajuda a construir um retrato tri-dimen-
sional do personagem. A cada encontro vivido, no de-
correr do percurso, Gianni fala de seus trabalhos e revela 
as idéias de quem não só executa, mas pensa o teatro 
sob a perspectiva de um humanista.

A Mochila do Mascate,
Gianni Ratto
The Peddler’s Backpack

2005 / 73 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Gabriela Greeb

Festivals
2005 

Première Brasil Mostra Competitiva
Mostra br de Cinema
2006 
Mostra Audiovisual Paulista
Mostra de Cinema Tiradentes
femina – Festival Internacional Cinema Feminino 
Mostra FestCine Goiania Ouro
Imaginária Film Festival

Synopsis • The Peddler’s Backpack is a documentary film 
about Italian theater director and set designer Gianni Ratto, 
who was born in Milan in 1916 and has lived in Brazil since 
1954. Gianni Ratto is the subject and conductor of the story, 
which takes place during a trip he takes, at the age of 87, 
accompanied by his daughter, back to his roots in Italy. He 
relives his life while visiting Genoa, Milan, Florence, then 
back to São Paulo and Rio de Janeiro, in Brazil. Along the 
journey, he sees people and places who were once a part of 
his personal history. He talks about past experiences from 
the point of view of the present time. After years without any 
contact with Italy, Gianni encounters people he had con-
tact or worked with fifty years before, such as theater artists 
Dario Fo and Lele Luzzatti, and in Brazil, he meets Brazilian 
artists and intellectuals who are part of his life (among them, 
actress Fernanda Montenegro and writer Millôr Fernandes). 
Inspired by his homonymous autobiography, in which Gi-
anni writes his memories in separate stories that can be 
read in any order, such as objects taken from a peddler’s 
bag, the film is made up of various visual languages (video, 
16mm, super8, drawings and archival images), composing 
a three-dimensional picture of our character. As we follow 
him on his trip, his ideas about life and theater are gradually 
exposed, revealing the mind of a man who, besides being a 
vastly experienced artisan of the stage, also thinks concep-
tually about theater through the perspective of a humanist.



Festivals
2003

idfa - Festival Internacional de Amsterdam
2004

International Film Festival Mannheim
Festival Internacional de Documentário de Santiago
Mostra Internacional de São Paulo
Festival de Biarritz
Festival do Rio
Festival de Montreal
Mostra Première Brazil moma-ny

International Human Rights Documentary Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
2005

Cine Ceará
Best Feature Film 

Mostra di Cinema Iberoamericano di Bologna
Festival Internacional da Índia
Jerusalem International Film Festival
Cine Las Americas International Film Festival
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay
Rencontres Cinémas d’Amerique Latine de Toulose
Mostra Viva Brasil
International 1001 Documentary Film Festival
Festival Internacional de Mar del Plata
2006

Israel Cinema South Festival, Cine Las Americas
Honorable Mention

Documenta Madri
Best Feature Film

Blackie Movie Festival

Festivais
2003

idfa - Festival Internacional de Amsterdam
2004

International Film Festival Mannheim
Festival Internacional de Documentário de Santiago
Mostra Internacional de São Paulo
Festival de Biarritz
Festival do Rio
Festival de Montreal
Mostra Première Brazil moma-ny

International Human Rights Documentary Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
2005

Cine Ceará
Melhor Longa Metragem 

Mostra di Cinema Iberoamericano di Bologna
Festival Internacional da Índia
Jerusalem International Film Festival
Cine Las Americas International Film Festival
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay
Rencontres Cinémas d’Amerique Latine de Toulose
Mostra Viva Brasil
International 1001 Documentary Film Festival
Festival Internacional de Mar del Plata
2006

Israel Cinema South Festival, Cine Las Americas
Menção Honrosa

Documenta Madri
Melhor Longa Metragem

Blackie Movie Festival

A Pessoa é para o que Nasce
Born to Be Blind

2005 / 89 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • São irmãs. São três. São cegas. Unidas por esta• São irmãs. São três. São cegas. Unidas por esta 
peripécia incomum do destino, elas vivem toda sua vida 
cantando e tocando ganzá em troca de esmolas nas ci-
dades e feiras do Nordeste do Brasil, a região mais pobre 
do país. O filme acompanha os afazeres cotidianos destas 
mulheres e revela as curiosas estratégias de sobrevivência 
da qual participam parentes e vizinhos. O filme mergulha 
em sua história, flagrando uma trama complexa de amor 
e morte, miséria e arte. Também acompanha, numa revi-
ravolta inesperada, o efeito-cinema na vida destas mu-
lheres, transformando-as em celebridades. Um filme em 
que diretor e personagens confrontam-se com os laços 
que surgem entre eles, revelando a sedução e os riscos do 
ofício de documentarista.

Synopsis • Three blind sisters, linked by this extraordi-
nary twist of fate, spend their lives singing and playing 
ganzá for spare change on the streets and in street mar-
kets of the poverty-stricken Northeastern region of Brazil. 
This documentary follows the daily chores of these wom-
en and how they survive on their own. Their compelling 
story tells a complex tale of love and death, misery and 
art. The story follows an unexpected turn in their lives as 
a result of the film, after which they become celebrities. 
Both director and characters of the film face the ties that 
bind them, revealing the risks and seduction of the work 
of a documentarian.



Roberto Berliner



Festivais
2004

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Prêmio do Ministério da Cultura

Preto e Branco
Black and White

2005 / 73 min / DV / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Preto e Branco é um documentário sobre rela-
ções raciais entre cidadãos comuns da cidade de São Paulo. 
De estrutura episódica, o filme contém quatro curtas sobre 
uma história de 500 anos e apresenta uma questão pouco 
discutida nas telas. Por um lado, o modelo racial brasileiro 
tem sido historicamente considerado uma solução origi-
nal para a eterna intolerância étnica no planeta. Por ou-
tro, é também considerado uma farsa que visa esconder o 
abismo social entre brancos e não-brancos. Afinal, a idéia 
de que o Brasil é um país onde as raças co-existem e se fun-
dem em harmonia é um mito hipócrita ou é uma grande 
esperança para o futuro da convivência humana?



Carlos Nader
Festivals
2004

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Ministry of Culture Award

Synopsis • Black and White is a documentary about 
racial relations—a topic that is not often discussed 
in movies—in the city of São Paulo. The film actually 
includes four short films about Brazil’s 500-year-old 
history. On one hand, the Brazilian racial model has 
been historically considered an original solution to 
the world’s never-ending ethnic problems. On the 
other, it is also seen as sheer hypocrisy, since it tries 
to hide the social gap between whites and the rest 
of the population. In other words, is Brazil really a 
country where races mingle in harmony or is it hyp-
ocritical to say so?



Preto no Branco
Black in White

2005 / 88 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Uma família de classe média da Zona Sul ca-• Uma família de classe média da Zona Sul ca-
rioca, assolada pela paranóia da violência urbana, toma 
um simples office-boy negro por um perigoso assaltante, 
quando este vai pegar um vestido de noiva para conserto 
urgente às vésperas de um casamento. Em pânico e acu-
adas, família e empregada tentam satisfazer o “bandido”, 
que nada entende, insistindo que só veio pegar o vesti-
do. Quando o office-boy, enfastiado da situação, resolve 
abandonar o apartamento sem nada levar, é desafiado 
pela mãe da noiva a revelar suas reais intenções. Então 
o garoto resolve divertir-se e inventa o personagem a ele 
atribuído pela família, expondo todos a esdrúxulas situ-
ações, mas acaba se arriscando pela incapacidade de in-
corporar um verdadeiro marginal.

Synopsis • A middle-class family in Rio de Janeiro, terri-
fied by urban violence, mistakenly takes a black office boy, 
who has been sent to their house to get a bridal gown for 
adjustments, for a dangerous robber, one day prior to the 
wedding. Panicked, the family and their maid try to make 
the “robber” happy, but he cannot understand what is go-
ing on and insists he has just come for the gown. When 
the young man finally decides to leave without the dress, 
the bride’s mother challenges him to state his real inten-
tions. The boy decides to have some fun and pretends 
to be the bad guy the family assumes he is, thus giving 
way to awkward situations involving all family members. 
However, his incapacity to live up to the role of bad guy 
puts him at risk.



Ronaldo German



Quanto Vale ou é Por Quilo?
What is it Worth?

2005 / 108 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Quanto Vale ou é Por Quilo? desenha um pai-
nel de duas épocas aparentemente distintas – o período 
da escravidão no Brasil e os dias atuais – mas, no fundo, 
semelhantes na manutenção de uma perversa dinâmica 
sócio-econômica, embalada pela corrupção impune, pela 
violência e pelas enormes diferenças sociais. No século 
xvii, um capitão-do-mato, Candinho, captura Arminda, 
uma escrava fugitiva, que está grávida. Após entregá-la ao 
seu dono, ele recebe a recompensa que o ajudará a criar 
seu filho recém-nascido, mas ela perde a criança que espe-
ra. Nos dias atuais, uma ong implanta o projeto “Informá-
tica na Periferia” em uma comunidade carente. Arminda, 
que trabalha no projeto, descobre que os computadores 
comprados foram superfaturados e, por causa disto, pre-
cisa agora ser eliminada. Candinho, um jovem desempre-
gado cuja esposa está grávida torna-se matador de aluguel 
para conseguir dinheiro e sobreviver.

Synopsis • What is it Worth? draws comparisons be-
tween two apparently different periods of time—the 
time of slavery, in the 17th century, and current days 
—which, in fact, share similarities in their socio-eco-
nomic relations, marked by corruption, violence and 
social differences. In the 17th century, a slave hunter 
captures a fugitive pregnant slave. Once caught, she is 
returned to her master and has a miscarriage. Cand-
inho, then, receives his compensation and is now able 
to raise his newborn son. By contrast, the film cuts to 
contemporary urban Brazil, where an ngo is working 
on a project for computer donations to a poor neigh-
borhood. Arminda, who is involved in the project, finds 
out that the computers have been overpriced and, now 
has to be eliminated. Candinho, whose wife is preg-
nant, is unemployed, and becomes a contract killer to 
get money to survive.



Sérgio Luís Bianchi

Festivais
2005

Festival do Austrian Film Museum – Brasilien: Cinema Novo und Tropische Moderne
The uk Brazilian Film Festival
Festival Internacional de Cinema Independente de Mar del Plata
Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Festival de Cinema Luso Brasileiro
Festival de Cinema de Paraty
Festival Guarnicê de Cinema
2006

Rassegna Cinematografica dell’Istituto Brasile-Italia
International Film Festival – Festival Rotterdam
Festival Internacional de Filmes de Fribourg
Festival Castilla y Leon
Amakula Kampala International Film Festival
Cine Latino ff Tübingen
Durban Festival
moma-ny Première Brazil
Vancouver International Film Festival

Festivais
2005

Festival do Austrian Film Museum – Brasilien: Cinema Novo und Tropische Moderne
The uk Brazilian Film Festival
Festival Internacional de Cinema Independente de Mar del Plata
Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Festival de Cinema Luso Brasileiro
Festival de Cinema de Paraty
Festival Guarnicê de Cinema
2006

Rassegna Cinematografica dell’Istituto Brasile-Italia
International Film Festival – Festival Rotterdam
Festival Internacional de Filmes de Fribourg
Festival Castilla y Leon
Amakula Kampala International Film Festival
Cine Latino ff Tübingen
Durban Festival
moma-ny Première Brazil
Vancouver International Film Festival



Quase Dois Irmãos
Almost Brothers

2005 / 102 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Nos anos• Nos anos 70, quando o país vivia sob a ditadu-
ra militar, muitos presos políticos foram levados para a 
Penitenciária de Ilha Grande, na costa do Rio de Janeiro. 
Da mesma forma que os políticos, assaltantes de bancos 
também estavam submetidos à Lei de Segurança Nacio-
nal. Ambos os grupos cumpriam pena na mesma galeria. 
O encontro entre esses dois mundos é parte importante da 
história da violência que o país enfrenta hoje. Quase Dois 
Irmãos mostra como essa relação se desenvolveu e o con-
flito estabelecido entre eles. Entre o conflito e o aprendiza-
do, nasceu o Comando Vermelho, que mais tarde passou a 
dominar o tráfico de drogas. Através das vidas de dois per-
sonagens, Miguel, um jovem intelectual de classe média, 
preso político na Ilha Grande e hoje deputado federal; e 
Jorge, filho de um sambista que, de pequenos assaltos, se 
transformou em um dos líderes do Comando Vermelho, o 
filme tem como pano de fundo a história política do Brasil 
nos últimos 50 anos, contada também por meio da música 
popular, o ponto de ligação entre esses dois mundos. Hoje, 
começa um novo ciclo: Miguel tem uma filha adolescente 
que, fascinada pelas favelas e pela transgressão, envolve-se 
com um jovem traficante.

Synopsis • During the 1970s, Brazil was under military 
rule. Many political prisoners were incarcerated in Ilha 
Grande, located on the coast of the state of Rio de Ja-
neiro. Their interactions with ordinary criminals and 
prisoners at that time is an important part of the his-
tory of the violence which plagues the country today. 
Almost Brothers shows how the close relations and the 
conflict created between these two worlds gave rise to 
the Red Command, which later dominated drug traf-
ficking throughout the country. Through two characters, 
Miguel—an intellectualized middle-class young man, 
who was a political prisoner in Ilha Grande and is today 
a member of the Congress—and Jorge—the son of a sam-
ba composer, who, from being a small burglar, went on 
to become one of the leaders of the Red Command—the 
movie creates a link between these two worlds, against 
the backdrop of Brazil’s political history of the last 50 
years, and its popular music. Today, there is a new en-
counter: Miguel has a daughter who is fascinated by the 
slums and transgressions of the city, and dates a young 
drug dealer. A new cycle begins.



Lúcia Murat

Festivais
2004

Festival do Rio
Melhor Diretor, Melhor Ator

Amazonas Film Festival
Melhor Filme

Festival de Havana
Melhor Edição e Música

2005

Festival de Marseille
Melhor Filme de Público, Prêmio Especial do Júri

Festival Mar Del Plata
Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Filme Ibero-Americano pelo Júri

Festival Brasileiro de Paris
Melhor Filme de Público

Festival de Belém
Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante

Festivais
2004

Festival do Rio
Best Director, Best Actor

Amazonas Film Festival
Best Film

Festival de Havana
Best Editing and Music

2005

Festival de Marseille
Best Film – Audience Choice Award, Special Jury Award

Festival Mar Del Plata
Best Film – Popular Jury, Best Ibero-American Film

Festival Brasileiro de Paris
Best Film – Audience Choice Award

Festival de Belém
Best Screenplay, Best Actor, Best Supporting Actress



Sal de Prata
Silver Salt

2005 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2005

Festival de Gramado
Melhor Montagem

Festivals
2005

Festival de Gramado
Best Editing



Carlos Gerbase

Sinopse • Cátia, uma bem-sucedida economista, tem• Cátia, uma bem-sucedida economista, tem 
que repensar sua vida quando seu namorado Veronese, 
um cineasta polêmico, sofre um ataque cardíaco, dei-
xando um passado obscuro, uma loja de artigos foto-
gráficos, alguns curtas realizados e muitos roteiros no 
computador.

Synopsis • Cátia, a successful economist, has to rethink 
her life when her boyfriend Veronese, a polemic filmmak-
er, suffers a heart attack, leaving behind an obscure past, a 
photography supply store, some short movies, and many 
scripts on the computer.



O Signo do Caos
The Sign of Chaos

2005 / 80 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Desembarca uma carga cinematográfica na• Desembarca uma carga cinematográfica na 
alfândega do Rio de Janeiro, onde Dr. Amnésio controla 
e julga a entrada e saída do material para o serviço de 
censura. Ali se cumprem as formalidades da lei, com a 
desculpa de Amnésio: “Amo o que os outros detestam e 
odeio o que os outros apreciam. Não vejo necessidade de 
um filme assim”. Ouve-se o grito de um casal bem brasi-
leiro: uma dupla de papagaios resmungões imita os diá-
logos telegráficos dos carregadores que discutem o traba-
lho, em busca de propina. Dr. Amnésio impõe o seu jejum 
de idéias durante desastrosa projeção para funcionários 
ineptos, que depois se divertem às custas da mutilação do 
material considerado realista demais. Na segunda parte 
do filme, em cores, uma bailarina mulata, cognominada 
de “O furacão de Santos”, apresenta o seu número musi-
cal inspirado em samba, cachaça e futebol. Numa festa, 
os convivas fesceninos e vorazes comemoram a vitória do 
esquecimento, dançando ao som da trilha de Aquarela 
do Brasil, de Ary Barroso.

Synopsis • During the Brazilian dictatorship, a shipment 
of films arrives at the Rio de Janeiro Customs Bureau, 
where Mr. Amnesium controls and evaluates audiovisual 
material entering or exiting the country for the censorship 
service. Legal formalities are carried out following Amne-
sium’s motto: “I love what others detest and hate what oth-
ers appreciate. I don’t see any need for a film like this”. A 
cry of a very Brazilian couple is heard: two grouchy parrots 
imitate the loaders’ coded dialogue, while the latter discuss 
their work, seeking for bribes. Mr. Amnesium imposes his 
meager diet of ideas during a disastrous film projection to 
lousy officials who amuse themselves cutting out the ma-
terial that is considered to be too realistic. In the second 
part of the film, which is in color, a dark-skinned ballerina, 
nicknamed “The Hurricane of Santos”, performs a musi-
cal number inspired by samba, cachaça—a strong alco-
holic drink made from sugar cane—and soccer. At a party, 
the dissolute and voracious guests celebrate the victory of 
obliviousness, dancing to the sound of Aquarela do Brasil, 
by Ary Barroso.



Rogério Sganzerla

Festivais
2003

Festival de Brasília
Melhor Diretor, Melhor Montagem

Festival do Rio
Prêmio Especial para Rogério Sganzerla

Festival de Gramado
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2004

Florianópolis Audiovisual do Mercosul
Mostra de Cinema de Tiradentes
Torino Film Festival
Festival de Cinema de Trieste “I Mille Occhi”
Hors Concours

Festival Internacional de Roma
2005

Tekfestival – Festival Internacional de Cinema
Festival Internacional “Il Vento del Cinema”
Locarno International Film Festival
Festival Présence et Passé du Cinéma Brésilien
2006

Festival Internacional de Filmes de Fribourg
Film Festival of Mar del Plata

Festivals
2003

Festival de Brasília
Best Director, Best Editing

Festival do Rio
Special Award for Rogério Sganzerla

Festival de Gramado
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2004

Florianópolis Audiovisual do Mercosul
Mostra de Cinema de Tiradentes
Torino Film Festival
Festival de Cinema de Trieste “I Mille Occhi”
Hors Concours

Festival Internacional de Roma
2005

Tekfestival – Festival Internacional de Cinema
Festival Internacional “Il Vento del Cinema”
Locarno International Film Festival
Festival Présence et Passé du Cinéma Brésilien
2006

Festival Internacional de Filmes de Fribourg
Film Festival of Mar del Plata



Soldado de Deus
The Soldier of God

2005 / 80 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O Integralismo reuniu alguns dos mais bri-• O Integralismo reuniu alguns dos mais bri-
lhantes e importantes intelectuais brasileiros, como líde-
res, militantes ou simpatizantes. Alguns desses homens 
permaneceram fiéis aos seus princípios e formas de orga-
nização, até o fim da vida, como o escritor Plínio Salgado. 
Outros, como D. Hélder Câmara e Santiago Dantas, toma-
ram outros rumos, embora mantivessem princípios que 
os haviam aproximado da Associação Integralista Brasi-
leira. Se analisarmos o discurso de D. Hélder dos anos 70, 
veremos que nele estão contidos objetivos e propostas 
de seus escritos dos anos 30. O filme tem como objetivo, 
em lugar de reconstituir cinematograficamente a história 
do Integralismo, localizar a essência do pensamento que 
aproximou artistas e intelectuais deste movimento políti-
co tão pouco conhecido.

Festivais
2005

Festival do Rio de Janeiro
Prêmio Especial do Júri

Jornada de Cinema da Bahia
Melhor Montagem

Festival de Cinema de Paraty
Melhor Direção



Sérgio Sanz

Synopsis • Authoritarian populism, which in Brazil rose 
up as the Integralist movement, counted among its sup-
porters some of the nation’s brightest intellectuals in 
leadership roles, and also as militants or as sympathizers. 
Some of these men—like writer Plínio Salgado—clung 
fiercely to their principles and organizational ideals to the 
end. Others, like D. Hélder Câmara and Santiago Dantas, 
followed other paths, yet without straying very far from 
the principles which had attracted them to the Brazilian 
Integralist Association. Among D. Hélder’s ideas in the 
1970s were some of the objectives and principles his writ-
ings contained in the 1930s. The movie is not an attempt 
to recreate the history of the Integralist movement, but 
to find the essence of the ideas that attracted artists and 
intellectuals to this obscure political movement.

Festivals
2005

Festival do Rio de Janeiro
Special Jury Award

Jornada de Cinema da Bahia
Best Editing

Festival de Cinema de Paraty
Best Direction



Sonhos e Desejos
Dancing in Utopia

2005 / 93 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Confinados em um “aparelho” em Belo Hori-• Confinados em um “aparelho” em Belo Hori-
zonte, três militantes – uma jovem estudante, um bailarino 
de rosto coberto e um professor de literatura – confrontam 
suas opções políticas e afetivas, que envolvem desejo, 
traição e lealdade.

Synopsis • Confined to an apartment in Belo Horizon-
te, three activists—a young university student, a ballet 
dancer with his hood-covered face, and a literature pro-
fessor—confront their political and personal options, in-
volving desire, betrayal and loyalty.



Marcelo Santiago

Festivais
2006

Festival de Gramado
Première Brazil no Museu de Arte Moderna de Nova York
Festival de San Sebastián.

Festivals
2006

Festival de Gramado
Première Brazil no Museu de Arte Moderna de Nova York
Festival de San Sebastián.



Soy Cuba, O Mamute Siberiano
I Am Cuba, the Siberian Mammoth

2005 / 90 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • No início dos anos• No início dos anos 60, o famoso diretor soviético 
Mikhail Kalatozov, com uma equipe de 200 pessoas, filmou 
em Cuba a superprodução Soy Cuba. Este filme, que pre-
tendia ser uma poderosa arma de propaganda para divulgar 
a revolução cubana, foi ignorado logo após sua estréia em 
Havana e Moscou e, conseqüentemente, ficou desconhe-
cido pelo público no Ocidente até sua redescoberta, nos 
anos 90, pelos cineastas norte-americanos Martin Scorsese 
e Francis Coppola. O documentário revela um momento-
chave na história do cinema através dos depoimentos dos 
atores e técnicos sobreviventes, e mostra o contraste entre 
o brilho da alma eslava e a cultura afro-cubana.

Synopsis • In the early sixties, ussr famous director 
Mikhail Kalatozov and a 200-member film crew spent 
two full years in Cuba shooting a movie that was in-
tended to be a propaganda piece for the Cuban Revolu-
tion. However, a week after it was released in Moscow 
and Havana, the movie was taken out of the theatres. 
It was unknown to western audiences until it was “re-
discovered” in the 1990s by Martin Scorsese and Fran-
cis Coppola. The documentary reveals a key moment in 
movie history and, through the accounts of its authors 
and crew, portrays the contrast between the brightness 
of the Slavic soul and the Afro-cuban culture.



Vicente Ferraz
Festivais
2004

idfa – International Documentary Filmfestival Amsterdam
Seleção Oficial Joris Ivens

2005

Festival de Guadalajara
Melhor Documentário Ibero-Americano, Prêmio da Imprensa 

Internacional

Festival Valladolid
Segundo Melhor Documentário

Sundance Film Festival
Melhor Documentário

Festival de Gramado
Melhor Filme Documentário

Festival de Recife
Melhor Roteiro

Festivals
2004

idfa – International Documentary Filmfestival Amsterdam
Joris Ivens Competition

2005

Festival de Guadalajara
Best Ibero-American Documentary, International Press Award

Festival Valladolid
Second Best Documentary

Sundance Film Festival
Best Documentary

Festival de Gramado
Best Documentary Film

Festival de Recife
Best Screenplay



Tainá 2 – A Aventura Continua
Tainá 2 – A New Amazon Adventure

2005 / 79 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Os traficantes de animais persistem na ação• Os traficantes de animais persistem na ação 
destrutiva, enquanto Tainá aprimora seus métodos de 
enfrentamento na mata. A pequena Catiti admira a ami-
ga e procura imitá-la em meio a muitos perigos. O Pro-
fessor Gaspar protege a floresta, fiscalizando-a do alto do 
seu hidroavião. Seu filho Carlito chega da cidade com seu 
cachorrinho Bóris, para passar as férias. O pequeno cão 
se perde na mata e Carlito foge de casa para procurá-lo. 
Catiti, que se arrisca a ir cada vez mais longe a fim de se-
guir Tainá, resgata Bóris e quer torná-lo o seu xerimbabo 
(bichinho). Tainá tem seu fiel companheiro, o papagaio 

Ludo. Tainá e Catiti encontram-se com Carlito e têm pro-
blemas de relacionamento pelas diferenças culturais e 
pela disputa em torno da posse de Bóris. A quadrilha de 
Zuzu e Carcará contrabandeia animais. Uma onça é co-
vardemente abatida por seus auxiliares Lacraia e Zé Grilo. 
Tainá e Catiti resgatam o filhote órfão. Quando os malfei-
tores roubam os xerimbabos das crianças da aldeia, Cati-
ti, Carlito, os curumins, Gaspar e o atrapalhado pajé Tatu 
Pituna têm de unir-se para socorrer os animais, ajudados 
por Bóris, Ludo e os outros bichos amigos da mata, sob a 
liderança de Tainá.



Mauro Lima

Synopsis • Animal smugglers insist on their destructive 
action, while Taina improves her combat skills in the for-
est. Little Catiti admires her friend and tries to imitate her 
amidst many dangers. Professor Gaspar protects the for-
est, watching it from his hydroplane. His son Carlito ar-
rives from the city with his dog Boris to spend the holidays. 
The puppy gets lost in the woods and Carlito runs away 
from home to look for it. Catiti, who risks herself to follow 
Taina, rescues Boris and wants to keep it as her xerimbabo 
(pet), since every child has one except for her. Taina’s pet 
is Ludo, the parrot. Taina and Catiti meet Carlito and their 
relationship is troubled because of cultural differences 
and the dispute over Boris. Zuzu’s gang and Carcará cap-
ture and smuggle animals. A jaguar is cowardly killed by 
her assistants, Lacraia and Zé Grilo. Taina and Catiti res-
cue the orphan baby jaguar. When the evildoers steal all 
the tribe’s xerimbabos, Catiti, Carlito, the curumins and 
Gaspar, as well as the clumsy Pajé Tatu Pituna, have to 
join forces to help the animals, helped by Boris, Ludo and 
other friends of forest animals, all led by Taina.



Festivais
2004

Festival de Gramado
Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte,

Melhor Roteiro, Melhor Música

Festival Internacional do Rio de Janeiro
Melhor Filme – Júri Popular

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2005

Festival de Natal
Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz,

Melhor Roteiro, Melhor Música

Festival de Tiradentes
Palm Springs International Film Festival
Miami International Film Festival
Rencontres Cinéma d’Amérique Latine de Toulouse
Festival de Verão de Porto Alegre
Festival CineMulher
CineBrazil Suécia
Mostra Cinema Brasileiro da França
Mostra Cinema Brasileiro dos Estados Unidos

Vida de Menina
Diary of a Provincial Girl

2005 / 101min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Tendo comopano de fundo umBrasil que aca-• Tendo como pano de fundo um Brasil que aca-
ba de abolir a escravatura e proclamar a República, Hele-
na Morley começa a escrever o seu diário, que nos revela 
seu universo e um país tão adolescente como a menina. 
É nesse diário que Helena desmascara as pretensas virtu-
des alheias. Adolescente de ascendência inglesa, Helena 
vive na remota cidade de Diamantina, em Minas Gerais, 
símbolo da era da mineração, agora em franca decadên-
cia. Em um momento crítico de sua vida, ela briga para 
estabelecer sua liberdade e individualidade. Procurando 
com sofreguidão não perder uma infantil alegria de viver, 
e reinventando o mundo à sua maneira, Helena Morley é 
o diamante mais raro de Diamantina.



Helena Solberg

Festivals
2004

Festival de Gramado
Best Film, Best Cinematography, Best Art Direction,

Best Screenplay, Best Music

Festival Internacional do Rio de Janeiro
Best Film – Jury Award

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2005

Festival de Natal
Best Film, Best Direction, Best Actress,

Best Screenplay, Best Music

Festival de Tiradentes
Palm Springs International Film Festival
Miami International Film Festival
Rencontres Cinéma d’Amérique Latine de Toulouse
Festival de Verão de Porto Alegre
Festival CineMulher
CineBrazil Suécia
Mostra Cinema Brasileiro da França
Mostra Cinema Brasileiro dos Estados Unidos

Synopsis • Brazil has just abolished slavery and be-
come a Republic, when teenager Helena Morley begins 
to write her diary, revealing both her own world and that 
of a young country. In its pages, she unmasks the false 
virtues of the society in which she lives. English descen-
dent Helena lives in the remote town of Diamantina, 
Minas Gerais, an icon of the mining era, now fading into 
history. She is at a critical moment in her life, trying to 
establish herself as an individual. Struggling to preserve 
a childlike joy of life, she reinvents her universe as she 
would like it to be. Helena Morley is the rarest diamond 
in Diamantina.



As vidas de Maria
The lives of Mary

2005 / 76 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Renato BarbieriSinopse • Maria nasceu em• Maria nasceu em 21 de abril de 1960, no mes-
mo dia em que a cidade de Brasília foi inaugurada. Esta 
data marca também a morte de sua mãe, devido a com-
plicações no parto. Seu pai, Getúlio, fica desemprega-
do após a inauguração de Brasília e decide partir para a 
Transamazônica em busca de emprego. Maria fica, en-
tão, sob os cuidados de seu padrinho, Jorge, que traba-
lha como motorista para a família do Dr. Carvalho, um 
rico deputado. O jeito de ser de Maria faz com que ela se 
afeiçoe cada vez mais à família do deputado, composta 
de sua esposa Selma e seu filho Fernando. Entretanto, 
Maria tem problemas de convívio com Fernando, devi-
do às diferenças de criação que tiveram.

Synopsis • Maria was born April 21, 1960—the very day 
the city of Brasília was inaugurated, and the day her 
mother died of complications in childbirth. Her father, 
Getúlio, later becomes unemployed. He travels to the 
Amazon region in hopes of joining a highway construc-
tion crew. Maria is looked after by her godfather, Jorge, 
family chaffeur employed by wealthy congressman Dr. 
Carvalho. Maria’s sweetness endears her to the congress-
man’s family—his wife Selma and son Fernando. Yet Ma-
ria has some difficulty getting along with Fernando due 
to differences in their upbringing.



Vinicius
Vinicius

2005 / 120 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • A vida, a obra, a família, os amigos, os amores• A vida, a obra, a família, os amigos, os amores 
de Vinicius de Moraes, autor de mais de 400 poesias e cer-
ca de 400 letras de música. A essência criativa do artista e 
as transformações do Rio de Janeiro através de raras ima-
gens de arquivo, entrevistas e interpretação de muitos de 
seus clássicos.

Synopsis • This movie portrays the life, work, family, 
friends and loves of Vinicius de Moraes, the author of 
over 400 poems and about 400 song lyrics. It focuses on 
the artist’s creative essence and the transformations un-
dergone by the city of Rio de Janeiro through rare archive 
material, interviews and many of his classic songs.



Miguel Faria Jr.

Festivais
2005

acie – Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Rio de Janeiro
Melhor Documentário

Festival San Sebastian
Hors Concours

Fest Rio
Hors Concours

2006

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Melhor Diretor

Miami International Film Festival
Hors Concours

Festivals
2005

acie – Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Rio de Janeiro
Best Documentary

Festival San Sebastian
Hors Concours

Fest Rio
Hors Concours

2006

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Best Director

Miami International Film Festival
Hors Concours



Vlado – Trinta Anos Depois
Vlado – Thirty Years Later

2005 / 86 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • No dia• No dia 25 de outubro de 1975, Vlado (o jornalista 
Vladmir Herzog) acorda de manhã e se despede da mulher, 
Clarice. Ele deve comparecer ao doi-codi, órgão da repres-
são política do regime militar, para um depoimento. Vários 
amigos jornalistas estão presos e sabe-se que são torturados. 
Mas Vlado se recusa a fugir, considerando que é um homem 
transparente, alheio à clandestinidade e que nada deve te-
mer. No entanto, no fim da tarde do mesmo dia, a família e 
os amigos de Vlado recebem a terrível notícia: Vlado estava 
morto e, segundo fonte oficial, teria se suicidado na prisão. 
O filme revela a trajetória do jornalista, desde sua infância, 
na Iugoslávia, fugindo da perseguição nazista, suas idéias 
políticas, sua militância, seu senso de ética, até sua posse 
como Diretor de Jornalismo na tv Cultura de São Paulo e a 
perseguição a ele iniciada naquele momento. Diante da no-
tícia da morte de Vlado, a reação é imediata. Clarice, os ami-
gos e a sociedade exigem a apuração dos fatos e recusam 
a farsa montada para a morte do jornalista, que tornou-se 
um marco na luta pela redemocratização do país.

Synopsis • On October 25, 1975, Vlado (journalist Vladi-
mir Herzog) gets up and says goodbye to Clarice, his 
wife. He must go to doi-codi, a military organization 
during the Brazillian dictatorship, for a deposition. 
Many journalists and some of his friends are in prison 
and have been tortured, but he refuses to run away. He 
believes that an honest man does not have anything to 
fear. However, in the afternoon of that same day, his 
family and friends receive horrible news. Vlado was 
dead and the police said he had commited suicide. This 
film shows his life, from his chilhood in Yuguslavia, run-
ning away from the Nazi regime, his political views, ac-
tivism, sense of ethics, up until he becomes Director of 
Journalism at São Paulo’s tv Cultura, which is when he 
begins to be persecuted. The reaction to his murder is 
immediate, with his family, friends and society demand-
ing an investigation and refusing to believe that he was 
suicidal. This reaction made Vlado’s death a landmark in 
the fight for democracy in Brazil.



Festivais
2006

Prêmio fiesp Brasil 
Melhor Roteiro / Best Screenplay

Festivals
2006

Prêmio fiesp Brasil 
Melhor Roteiro / Best Screenplay

João Batista de Andrade



Festivais
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Paris Cinéma
Mostra Internacional br de Cinema de São Paulo
2006

Mostra Instituto Brasil-Itália
cineport – Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa
Festival de Verão do rs de Cinema Internacional
Festival Internacional de Cine Independente de Mar del Plata

Festivals
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Paris Cinéma
Mostra Internacional br de Cinema de São Paulo
2006

Mostra Instituto Brasil-Itália
cineport – Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa
Festival de Verão do rs de Cinema Internacional
Festival Internacional de Cine Independente de Mar del Plata

Vocação do Poder
Lust for Power

2005 / 110 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • No Rio de Janeiro, durante as eleições munici-• No Rio de Janeiro, durante as eleições munici-
pais de 2004, a equipe do filme acompanhou as campa-
nhas de seis candidatos concorrendo ao cargo de vereador 
pela primeira vez. O documentário traça um panorama 
das ações de cada personagem, acompanhando todo o 
processo eleitoral – desde as convenções partidárias, pas-
sando pelo trabalho nas ruas, pela apuração dos votos, até 
a reação dos eleitos e dos derrotados.

Synopsis • During the 2004 Rio de Janeiro municipal 
elections, two film crews follow six candidates running for 
seats in the City Council for the first time. Several phases 
of the campaign are shown, from the parties’ conventions 
through election day, as well as the reactions of those who 
are elected and those who are defeated. 



José Joffily



Xuxinha e Guto Contra os
Monstros do Espaço
Xuxinha and Guto Vs. Space Monsters

2005 / 87 min / 35mm / Color / Animação - Animation

Festivais
2005

Búzios Cine Festival
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes

Festivals
2005

Búzios Cine Festival
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes



Clewerson Saremba

Moacyr Góes

Sinopse • Comaajudade sua anjinhada guarda (Xuxinha),• Com a ajuda de sua anjinha da guarda (Xuxinha), 
um menino de 7 anos, chamado Guto, enfrenta terríveis 
monstros comedores de lixo, de um planeta chamado XYZ, 
que fica numa galáxia distante da nossa. Participam tam-
bém desta aventura: Txutxucão, o cachorro detetive das fi-
tas Só para baixinhos e do programa tv Xuxa, a dupla de 
atrapalhados formada por Jonas, o amigo de Guto, e Biel, 
seu anjinho da guarda, e ainda um sem-teto muito sábio, 
chamado Euclides Arquimedes. Esta aventura destinada ao 
público infantil, repleta de humor e marcada pela luta do 
bem contra o mal, traz ainda canções compostas especial-
mente para o filme e a participação especial de Xuxa.

Synopsis • Xuxinha is a little guardian angel who helps 
a seven-year-old boy, Guto, fight against horrific garbage 
eating aliens, originally from the XYZ planet—located in 
a distant galaxy. Other characters include Txutxucão—a 
detective dog, Jonas—Guto’s best friend, Biel – Jonas’ 
guardian angel, and a homeless philosopher called Eu-
clides Arquimedes. This childlike adventure, filled with 
humor and marked by the fight against good and evil, in-
cludes songs especially composed for the movie and the 
special participation of Xuxa.







ancine – Agência Nacional do Cinema

abc – Associação Brasileira de Cinematografia 

abraci – Associação Brasileira de Cineastas 

acasp – Assistentes de Câmara Associados de São Paulo 

apaci – Associação Paulista de Cineastas 

apsc – Associação dos Produtores de Som Cinematográfico 

artv – Associação dos Roteiristas de
Televisão e outros veículos 

Associação Brasileira das Produtoras
Independentes de tv (abpi-tv)

Associação Brasileira de Cinematografia (abc)

Associação Cultural Kinoforum

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro

Endereços importantes
sobre cinema brasileiro
Important contacts



Centro Técnico Audiovisual (ctav)

Cinemateca Brasileira

Fundação Nacional de Arte – Funarte

Grupo Novo De Cinema e tv 

Secretaria do Audiovisual / Ministério da Cultura

Sindicato da Indústria Audiovisual do
Estado de São Paulo (Siaesp)

tv Cultura
Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e tv Educativas 

tv Justiça

tv Nacional
Radiobrás – Empresa Brasileria de Comunicação S.A

tv Senado

tv Câmara



Arquivo Nacional

Arquivo Público do Estado do Ceará

Arquivo Público do Distrito Federal

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

Arquivo Público do Estado do Maranhão 

Arquivo Público do Estado do Mato Grosso

Arquivos Públicos
State Public Archives



Arquivo Público do Estado de Minas Gerais

Arquivo Público do Estado do Paraná

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

Arquivo Público do Estado de São Paulo



Buena Vista International

Casa de Cinema de Porto Alegre

Casablanca Filmes

Columbia Tristar Buena Vista Filmes do Brasil

Copacabana Filmes e Produções

Curta o Curta Distribuição e Comércio

Distribuidoras
Distributors

Downtown Filmes

Fox Filmes do Brasil

Grupo Estação

Grupo Novo de Cinema e tv

Imagem Filmes

Imovision



Kinopus Distribuição Audiovisual e Editora

Lumière

Mais Filmes

Olympus Filmes

Pandora

Paris Filmes

Polifilmes

Riofilme Distribuidora de Filmes

Synapse

uip (United International Pictures)

Usina Digital

Videofilmes Distribuidora

Warner Bros.



24 VPS Filmes

Abbas Filmes

Agravo Produções Cinematográficas

Alô Vídeo

Asa Cinema e Vídeo

Atalaia Filmes

Bananeira Filmes

Produtoras
Production companies

Caliban Produções Cinematográficas

Cameraquatro Produções

Canto Claro Produções Artísticas

Casa Azul Produções Artísticas

Casa de Cinema de Porto Alegre

Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz

Cia d’Artes do Brasil Produções Artísticas



Cinefilmes

Cineluz Produções Cinematográficas

Cinema Brasil Digital

Cinematográfica Superfilmes

Cinematográficas

Coevos Filmes

Comunicação Alternativa

Conspiração Filmes

Cor Filmes

Coração da Selva

Dezenove Som e Imagem

Dilema Studio

Diler & Associados

Drama Filmes

Estúdio Pesquisa e Criações Artísticas

Faganello Comunicações Ltda.



fam Filmes

Film Noise

GataCine

Giros Produções Ltda.

Globo Filmes

Grifa Mixer

Grupo Novo de Cinema e tv

Gullane Filmes

In Brasil Marketing Cultural

J Sanz Produções

J.B.R. Filmes Ltda.

L.C. Barreto Produções Cinematográficas

Lagoa Cultural e Esportiva

Lavoro Produções Artísticas

Lereby Produções

Limite Produções



M. Schmiedt Produções

Menescal Produtora

Minerva Filmes

Morena Filmes

Movimento Carioca Produções Artísticas

mp2 Promoções

Mutante Filmes

Natasha Filmes

ngm Produções e Promoções

Nossa Tribo

O2 Filmes

Oeste Filmes Brasileiros Ltda.

Olhar Imaginário

Olhos de Cão Produções Cinematográficas

Panda Filmes

Passaro Films



Persona Filmes

Piedrafilme

Prodigo Films

Prole de Adão e Laz Audiovisual

Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.

Radiante Filmes

Raiz Produções Cinematográficas

Ravina Produções e Comunicações

Regina Filmes

República Pureza Filmes

Santa Luzia Artes

Scena Filmes

SP Filmes de São Paulo

Taiga Filmes

Teatro Ilustre

Teia Produções



Tempo Design

Tibet Filme

Tietê Produções Cinematográficas

Topázio Filmes

Toscographics

Três Mundos Produções

Trópicos Arte e Comunicação

Truq Cine e tv Vídeo

tv Zero

Vem Ver Brasil

VideoFilmes Produções Artísticas

Videografia Criação e Produção

Zazen Produções Audiovisuais

Zeppelin Filmes



Fundação Cultural de Varginha

Fundação Museus da Imagem e do Som do Rio de Janeiro

Centro de Referência Audiovisual (crav) – MG

Museu da Imagem e do Som de Alagoas

Museu da Imagem e do Som de Campinas – SP

Museus da Imagem e do Som
Audiovisual Museums

Museu da Imagem e do Som de Campos

Museu da Imagem e do Som do Ceará

Museu da Imagem e do Som de Curitiba

Museu da Imagem e do Som de Goiás

Museu da Imagem e do Som do Pará



Museu da Imagem e do Som do Paraná

Museu da Imagem e do Som de Pernambuco

Museu da Imagem e do Som de Resende – RJ

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina

Museu da Imagem e do Som de São Paulo

Museu da Imagem e do Som de Taubaté 

Museu da Imagem e do Som e da Imprensa da Bahia



Daller – Escola de Cinema Daller 

eca/usp

Escola de Comunicação e Artes, eca

Universidade Federal de São Paulo, usp

Escola de Cinema Darcy Ribeiro

Educine

Escola Livre de Cinema e Vídeo – 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

faap – Fundação Armando Álvares Penteado

Faculdade Jorge Amado 

famecos/puc-rs

Faculdade de Comunicação Social
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Universidades e
Cursos de Cinema
Film Schools and Colleges



uff – Universidade Federal Fluminense

UFSCar – Universidade de São Carlos

ugf – Universidade Gama Filho

Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de Santa Cruz do Sul – RS

Universidade Estácio de Sá

Universidade Federal de Santa Catarina – ufsc

Universidade Metodista de São Paulo

Universidade São Judas Tadeu

Universidade Tuiuti do Paraná
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