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Este catálogo reúne toda a produção brasileira de longas-metragens de 2006. 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. 

O filme nacional com maior bilheteria em 2006 foi a comédia Se Eu Fosse Você, que 
atraiu 3,6 milhões de espectadores e tornou-se o terceiro título mais visto no País. 
O expressivo número de 72 lançamentos de produções nacionais ajudou a manter 
o mesmo percentual de market share do ano anterior: cerca de 11%. Um dos maiores 
destaques foi O Céu de Suely, grande vencedor do Festival Internacional do Novo Ci-
nema Latino-Americano de Havana, ganhador do Prêmio Itamaraty para o Cinema 
Brasileiro e selecionado para os Festivais de Veneza e Toronto.

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





This catalogue presents information about feature-length films produced in Brazil in 
2006.  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 Na-
tional Agency for Cinema (ancine).

The aim of this publication is to meet the essential need to compile a complete and 
detailed 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 issues, the beginning of the 21st century has already produced a signifi-
cant body of work that reflects the diversity of Brazilian society. 

The Brazilian film with the best box office revenue in 2006 was the comedy “If I Were 

You” (Se Eu Fosse Você), which attracted 3.6 million filmgoers and became the third 
most-watched film in Brazil.  The significant accomplishment of 72 films produced 
in Brazil in 2006 contributed to maintaining an 11 percent market share, roughly the 
same as the year before.  One of the major highlights was “Suely in the Sky” (O Céu de 

Suely), which won the Grand Prize at the International Festival of New Latin American 
Cinema in Havana, won the Itamaraty Prize for Brazilian Films and was selected for 
the Film Festivals of Venice and Toronto.

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.
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1972
1972

2006 / 95 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Rio de Janeiro no final do inverno de 1972 – uma 
cidade elétrica: Caetano Veloso está de volta de Londres, 
após anos de exílio, Ipanema ganha um novo ponto de 
encontro e de referência, as Dunas do Barato, bandas de 
rock – como A Bolha, Módulo Mil, Vímana, Analfabitles, 
O Terço – se multiplicam e fazem shows em teatrinhos 
da Zona Sul e “bailes” em clubes do subúrbio, os Novos 
Baianos redescobrem a MPB e Sá, Rodrix e Guarabyra in-
ventam o rock rural, Rita Lee lança seu trabalho solo, o 
teatro decreta que “Hoje É Dia de Rock”, a imprensa na-
nica produz cada vez mais publicações independentes, e 
a sexualidade é tão inocente quanto livremente expressa. 
Se na superfície impera a realidade monótona do oitavo 
ano de ditadura, nos subterrâneos nasce uma nova ge-

ração de som e sonho, uma geração ligada no que acon-
tece “lá fora”, que imagina o dia em que o Brasil irá para 
o mundo – ou o mundo virá para o Brasil. É em meio a 
esta efervescência que se entrelaçam as vidas de Snoo-
py e Julia. Suburbano, fã de rock em geral e dos Rolling 
Stones, em particular, Snoopy pode morar em Realengo 
e só andar de ônibus entre o subúrbio e a Zona Sul do 
Rio, mas veste-se como um astro de rock. Júlia, garota da 
classe média alta de Ipanema e entendidíssima de rock, é 
um ano mais velha que Snoopy, e já é universitária. Meio 
sem se dar conta, mesmo sem tentar, Snoopy e Júlia co-
meçam a se apaixonar um pelo outro. Tudo vai bem até o 
destino dar a Snoopy um presente que irá testar os laços 
de amizade e lealdade das respectivas turmas.



José Emílio Rondeau

Synopsis • In Rio de Janeiro in the winter of ‘72 there was the Left, the Right—
and then there was the rest. 1972 is about the rest. The military dictatorship’s 
tanks are out on the streets to intimidate people. To dissent is a dangerous 
business. To be loud about your dissention is life-threatening. However, not 
being interested in politics—but in rock and roll—is only slightly less risky. 
Even though long-haired rockers may not be communists, they’re considered 
marginais (outlaws). It is not easy to be young in Rio de Janeiro in 1972. But it’s 
fun, since it’s a period of great exhilaration. After almost three years of politi-
cal exile in London, Caetano Veloso—one of the mainstays of modern Brazil-
ian pop—is back. The white sand dunes of Ipanema beach serve as a mag-
net for the hip and the daring, and new rock and roll bands are increasingly 
numerous and play at small theaters in the city’s most urbane South Zone, 
as well as at large “balls” in clubs in the outskirts of town. More and more, 
traditional forms of Brazilian music are being mixed with the main interna-
tional pop trends. One of the biggest stage hits of the year translates well the 
pervasive rock attitude of the time: “Hoje Ainda É Dia de Rock.” The under-
ground press grows exponentially, and sexuality is as innocent as it is freely 
expressed. It’s in the midst of all this ebullience that the lives of Snoopy and 
Julia come together. Julia is surrounded by her boy-crazy, fledgling-actress 
cousin Monique, Ciro, a young stock exchange operator who secretly pines 
for Julia, and Guti, the leading rock critic in the city’s top underground paper. 
After their paths cross, without knowing—and without even trying—Snoopy 
and Julia fall in love. Fate intervenes when Snoopy receives a gift that will test 
his love for Julia, his loyalty for his best friend and his bandmates. 



Aboio
Cattle Callers

2006 / 73 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • No interior do Brasil, adentrando as exten-• No interior do Brasil, adentrando as exten-
sões semi-áridas da caatinga, há homens que ainda hoje 
conservam hábitos arcaicos, como o costume de tanger o 
gado por meio de um canto de nome aboio. O filme abor-
da a música, a vida e a poesia dos vaqueiros do sertão.

Synopsis • In the Brazilian countryside, cowboys pre-
serve their age-old customs, by communicating with 
their cattle in a form of plaintive singing known as aboio. 
The chant is an improvised, ancient form of music that is 
a doorway to the life and the imaginary of ancient Brazil-
ian cattle drivers. The movie is about the life, music and 
poetry of these cowboys.



Marília Rocha

Festivals
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Best Brazilian Feature Film

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Music and Sound Editing

fica – Festival Internacional de Cinema Ambiental
Honorable Mention

Documentary Fortnight moma-ny

Indie – Mostra de Cinema Mundial de Belo Horizonte
Festival do Rio,
FestCine Goiânia
2006

feminina – Festival Internacional de Cinema Feminino
Best Direction

Mostra de Tiradentes
Guadalajara International Film Festival

Festivais
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Melhor Longa-Metragem Brasileiro

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Música e Edição de Som

fica – Festival Internacional de Cinema Ambiental
Menção Honrosa

Documentary Fortnight moma-ny

Indie – Mostra de Cinema Mundial de Belo Horizonte
Festival do Rio
FestCine Goiânia
2006

feminina – Festival Internacional de Cinema Feminino
Melhor Direção

Mostra de Tiradentes
Guadalajara International Film Festival





José Joffily

Achados e Perdidos
Lost & Found

2006 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •Vieira, delegado aposentado, é o principal sus-• Vieira, delegado aposentado, é o principal sus-
peito do assassinato de sua amante Magali. Agravando a 
situação, surge Monteiro, ex-colega da polícia, chanta-
geando Vieira e trazendo a lembrança de um passado de 
mortes. Quando o mundo ameaça desabar sobre Vieira, 
surge Flor, jovem bonita e sedutora, a última chance de 
felicidade. Mas, nas ruas do submundo de Copacabana, 
o destino dos personagens toma rumos inesperados, le-
vando todos a um final surpreendente.

Synopsis • Vieira, a retired police chief, is the main suspect 
of the murder of his lover, Magali. Things get even more 
complicated when Monteiro, also a former police officer, 
begins to blackmail Vieira by recalling their common past 
of murders. The world seems to crumble around Vieira. 
His last ray of happiness seems to shine when the beautiful 
and charming Flor appears; however, in the underworld 
that throbs behind Copacabana’s glittering façade, the fate 
of all characters takes an abrupt turn, and an unpredict-
able end crowns the last few minutes of the film. 

Festivals
2006

Palm Springs Festival Beverly Hills
Best Feature Film – Jury Award

Filmfest Washington dc

Festivais
2006

Palm Springs Festival Beverly Hills
Melhor Longa – Prêmio do Júri

Filmfest Washington dc



Acidente
Accident

2006 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Um poema composto por• Um poema composto por 20 nomes de cidades 
de Minas Gerais, Brasil, é o corpo rítmico deste filme, que se 
abre ao imprevisto e ao improviso. Instigada pelos nomes 
destas cidades, a equipe percorre cada uma delas. Num 
movimento de imersão e submersão, o filme se faz através 
de duas camadas narrativas – uma formada pela história do 
poema e outra pelos eventos ordinários que surgem aciden-
talmente diante da câmera em cada uma das cidades. Per-
cepção aberta para deixar-se mesclar ao cotidiano de cada 
lugar e atenta para eleger um acontecimento qualquer, 
possível de se relacionar com o poema e capaz de revelar o 
quanto a vida é imprevisível e acidental.

Festivais
2005

Rio de Janeiro International Film Festival
Melhor Documentário

International Film Festival Locarno
São Paulo International Film Festival
Sundance Film Festival
International Film Festival Rotterdam
Miami International Film Festival
Mar del Plata International Film Festival
Guadalajara International Film Festival



Cao Guimarães

Pablo Lobato

Synopsis • This movie, which is open to improvisation, 
draws its rhythm from a poem made up of the names of 20 
towns in Minas Gerais, Brazil. The crew covers each of the 
named towns in turn. A work of total immersion, this movie 
is narrated on two levels: on the surface, through the story 
told in the poem, and below the surface through everyday 
events caught by the camera’s eye in each of those cities. 
This stream-of-consciousness endeavor sifts commonplace 
events for each city in search of a random, unpredictable 
lifetime event with some bearing on the original poem.

Festivals
2005

Rio de Janeiro International Film Festival
Best Documentary – ABDeC Award

International Film Festival Locarno
São Paulo International Film Festival
Sundance Film Festival
International Film Festival Rotterdam
Miami International Film Festival
Mar del Plata International Film Festival
Guadalajara International Film Festival



Acredite, um Espírito
Baixou em Mim
Believe It or Not, I’m Possessed

2006 / 85 min / Betacam / Color / Ficção - Fiction



Jorge Moreno
Sandra Pêra

Sinopse • O filme conta a história de um rapaz que, in-• O filme conta a história de um rapaz que, in-
conformado com a morte, volta à terra para viver um 
amor impossível, pois acha que é muito cedo para mor-
rer. Lolô se apaixona por Lucas e usa seu cunhado Vicente 
para se comunicar na terra, criando assim grandes con-
fusões. O filme é baseado em uma peça teatral de mesmo 
nome, que já levou mais de 800 mil pessoas ao teatro.

Synopsis • The movie is the story of a man who cannot 
accept that he is dead and returns to life to experience an 
impossible love, because he thinks it is too soon to die. 
Lolô falls in love with Lucas and uses his brother-in-law’s 
body, Vicente, to communicate with the living, creating a 
lot of confusion. The movie is based on a successful play 
of the same name, which has been seen by more than 
eight hundred thousand people. 



O Amigo Invisível
The Invisible Friend

2006 / 74 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• O Amigo Invisível conta a estória de uma me-
nina que tem um amigo que só ela vê. A ação se passa 
nos anos 50 e a menina vê a política brasileira com olhos 
infantis. Ela descobre a real liberdade da vida: que o pen-
samento pode voar.

Synopsis • The Invisible Friend tells the story of a little 
girl who has a friend that only she can see. It takes place 
in the 1950s, and the girl sees the Brazilian political situa-
tion with a child’s eyes. She discovers the real freedom of 
life—that thoughts can fly. 



Maria Letícia

Festivals
2005

Festival Cine Ceará
Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
Festival Internacional de Cinema Infantil
Festival de Cinema de Paraty
Festival de Cinema de Goiânia
2006

Festival Infantil de Pernambuco

Festivais
2005

Festival Cine Ceará
Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
Festival Internacional de Cinema Infantil
Festival de Cinema de Paraty
Festival de Cinema de Goiânia
2006

Festival Infantil de Pernambuco



Anjos do Sol
Angels of the Sun

2006 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2006

Miami International Film Festival
Melhor Filme – Júri Popular

Sinopse •• Anjos do Sol é o resultado de nove anos de 
pesquisa sobre a prostituição infantil no Brasil. O filme 
conta a saga da menina Maria, de 12 anos, que, em 2002, 
é vendida pela família, no interior do nordeste brasileiro, 
a um recrutador de prostitutas. Depois de ser comprada 
em um leilão de meninas virgens, promovido pela cafe-
tina Dona Nazaré, Maria é enviada a um prostíbulo lo-
calizado numa pequena cidade, vizinha a um garimpo, 
na floresta amazônica. Após meses sofrendo abusos com 
outras meninas, Maria consegue fugir e atravessa o Brasil 
na carona de caminhões. Ao chegar ao seu novo destino, 
o Rio de Janeiro, a prostituição coloca-se novamente no 
seu caminho e suas atitudes, frente aos novos desafios, 
tornam-se inesperadas e surpreendentes.



Rudi Lagemann

Festivals
2006

Miami International Film Festival
Best Film – Jury Award

Synopsis • Angels of the Sun is the result of nine years of 
research on child prostitution in Brazil. On an ordinary day 
in 2002, in a remote village in northern Brazil, a sex-slave 
trafficker buys twelve-year-old Maria from her parents 
and takes her to the capital city. Maria and three other girls 
travel for days and nights through a thousand kilometers 
of forest in northern Brazil. The group arrives at the home 
of Dona Nazaré, a madam who carries out auctions of vir-
gin girls. There, a farmer, known as Colonel, buys the rights 
to Maria and Ines, and they are sent by plane to a mining 
town in the middle of the jungle. There they will work at 
the “Red House”, a brothel of slave girls, whose owner is a 
violent man known as Saraiva. After months of abuse, Ma-
ria manages to escape and travels across Brazil hitchhik-
ing on trucks. When she arrives in Rio de Janeiro, she gets 
involved in prostitution again, but she reacts to the new 
challenges in a surprising and unexpected way.



O Ano em que meus Pais
Saíram de Férias
The Year My Parents Went On Vacation

2006 / 110 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Cao HamburgerSinopse • Em• Em 1970, o Brasil e o mundo parecem estar 
de cabeça para baixo, mas a maior preocupação na vida 
de Mauro, um garoto de 12 anos, tem pouco a ver com a 
ditadura militar que impera no país: seu maior sonho é 
ver o Brasil tricampeão mundial de futebol. De repente, 
ele é separado dos pais e obrigado a se adaptar a uma 
“estranha” e divertida comunidade – o Bom Retiro, bair-
ro de São Paulo que abriga imigrantes judeus e italia-
nos, entre outras culturas. Uma história emocionante 
de superação e solidariedade.

Synopsis • In 1970, Brazil and the rest of the world 
seem to be turning upside down, but the main concern 
of 12-year-old Mauro has nothing to do with the Brazil-
ian dictatorship. His biggest dream is to see Brazil win 
the World Cup for the third time. But when his parents 
leave for vacations, and he is left behind, the boy has to 
adjust to a “weird” and fun community—Bom Retiro, a 
neighborhood in Sao Paulo that shelters Jews and Ital-
ians amongst other cultures. A moving story about ac-
complishment and solidarity. 



Ao Sul de Setembro
Before September

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

Festivals
2004

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Best Director, Best Cinematography, Best Soundtrack

Festivais
2004

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora



Amauri TangaráSinopse • Convidadapor umamigo a escrever o roteiro de• Convidada por um amigo a escrever o roteiro de 
um filme, a jornalista Clara encontra-se com o velho garim-
peiro Geraldo, um aficcionado por cinema. Ele lhe conta a 
história de um poeta que viveu na zona rural da Chapada 
dos Guimarães e que, durante muitos anos, esperou por 
sua amada, à beira de uma estrada, com um poema e um 
buquê de flores, sem jamais perder a esperança de um dia 
revê-la. Os poemas ele colava nas paredes da velha casa e 
os buquês ele espalhava pelo quintal. Ao Sul de Setembro 
é uma história de amor, lindamente adaptada ao mágico 
cenário da Chapada dos Guimarães.

Synopsis • Journalist Clara has been asked by a friend to 
write the screenplay for a certain movie. She, then, meets 
an old prospector, and also a film lover, who tells her the 
story of a poet who lived in the rural area of Chapada dos 
Guimarães and, for several years, waited for his beloved 
to return. Standing by a road, holding a poem and a bou-
quet of flowers, he never lost hope of seeing her again. 
In his house there were poems hanging on the walls and 
bouquets of flowers all over the backyard. Before Sep-

tember is a love story, beautifully crafted in the magical 
environment of Chapada dos Guimarães.



Araguaya,
a Conspiração do Silêncio
Araguaya

2006 / 105 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • O filme é baseado em extensa pesquisa em-• O filme é baseado em extensa pesquisa em-
preendida pelo realizador e roteirista Ronaldo Duque 
sobre a Guerrilha do Araguaia, um dos episódios mais 
importantes de nossa história contemporânea. O fil-
me é narrado a partir do personagem do Padre Chico, 
um religioso francês que chegou à região no início dos 
anos 60. A profunda identidade de Padre Chico com as 
pessoas da região, associada ao seu sentimento religio-
so e dúvidas existenciais, permitem abordar esse mo-
mento histórico com grande liberdade, evitando o ris-
co de produzir uma “Versão Oficial”. Assim, Araguaya, 

a Conspiração do Silêncio foge dos clichês do gênero, 
oferecendo ao espectador uma visão original sobre uma 
história instigante e real.

Festivais
2004

Festival de Gramado
Prêmio Especial do Júri

2005

New York Brazilian Film Festival
Melhor Filme

Festival del Cinema Latino-Americano di Trieste
Prêmio Especial do Júri



Ronaldo Duque

Synopsis • Based on testimonials from prominent guer-
rillas in the 1980s, Ronaldo Duque created a work of fiction 
focused on the character of Father Chico, a French priest 
who came to the region in the early 1960s. Father Chico’s 
profound identification with the locals, along with his re-
ligious beliefs and existential questions, are used freely in 
approaching the Araguaya Insurrection, thus avoiding the 
risk of creating an “official version” of this historical event, 
whether from the perspective of the Communist Party 
of Brazil, or from the perspective of the Brazilian Armed 
Forces. While respecting the facts, a fiction ambience is 
created, with the plot unfolding from a committed and yet 
impartial standpoint, taking into account the situation in 
the world, in Brazil and in the region in the period prior to, 
during and after the paramilitary events that took place in 
the Araguaya region in the 1970s. 

Festivals
2004

Festival de Gramado
Special Jury Award

2005

New York Brazilian Film Festival
Best Film

Festival del Cinema Latino-Americano di Trieste
Special Jury Award



Árido Movie
Arido Movie

2006 / 120 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Jonas é o repórter do tempodeuma grande rede• Jonas é o repórter do tempo de uma grande rede 
de tv, que mora em São Paulo. Ele viaja à sua cidade-natal, 
localizada no interior do nordeste, após o assassinato de seu 
pai, com quem teve pouquíssimo contato. Jonas enfrenta 
problemas para chegar à cidade, até que recebe carona de 
Soledad, uma videomaker que está fazendo um documen-
tário sobre a água no sertão. Ao chegar, ele encontra uma 
parte da família que não conhecia até então. Os familiares 
lhe cobram que se vingue da morte do pai.

Synopsis • A weatherman for a network broadcast sta-
tion in São Paulo, Jonas returns to his home town in dry 
northeastern Brazil after the murder of his estranged 
father. Plagued by troubles from the outset, he final-
ly hitches a ride with Soledad, who is filming a video 
documentary on water in those dry lands. He arrives 
to face a branch of the family he had never met be-
fore—relatives who demand that he avenge his father 
in a blood feud.



Lírio Ferreira

Festivals
2005

Grande Prêmio Cinema Brasil
Twelve Nominations: Best Film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor,

Best Supporting Actress, Best Original Screenplay, Best Costume Design, Best Soundtrack, 

Best Art Direction, Best Cinematography, Best Sound

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Film, Best Director, Best Supporting Actor, Best Cinematography, Best Editing, Critics Award

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Cristal Award – Best Director

Festivais
2005

Grande Prêmio Cinema Brasil
Doze indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, 

Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora, 

Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Som

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Edição, 

Prêmio da Crítica

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Lente de Cristal para Melhor Diretor





Kiko Goifman

Atos dos Homens
Acts of Men

2006 / 75 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2006

Festival de Berlim
Festival de Guadalajara
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Cine Independent
Festival Montevideo
Festival de Gramado
Indie – Mostra de Cinema Mundial de Belo Horizonte
Cine br

Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo

Festivais
2006

Festival de Berlim
Festival de Guadalajara
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Cine Independent
Festival Montevideo
Festival de Gramado
Indie – Mostra de Cinema Mundial de Belo Horizonte
Cine br

Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo

Sinopse • O que seria um documentário sobre sobreviventes de vários• O que seria um documentário sobre sobreviventes de vários 
massacres no Brasil transformou-se em um raio X da violência na Baixada 
Fluminense. Em 31 de março de 2005, um mês antes do início das filmagens, 
um massacre nas cidades de Nova Iguaçu e Queimados mudaria profunda-
mente o argumento do projeto. A realidade tão próxima fez com que o foco 
fosse direcionado ao cotidiano dos moradores daquela região. 

Synopsis • Acts of Men was initially meant to be a film about the survivors 
from massacres in Brazil. At the end of March, exactly one month before 
shooting was to begin, things changed. A terrible massacre took place in the 
outskirts of the city of Rio de Janeiro. Twenty-nine people were killed by a 
death squad in the worst massacre in the history of Rio de Janeiro. The killers 
were confirmed to be extermination groups composed of policemen working 
in the area, who were involved with extortion, kidnapping, drug dealing and 
homicide. The movie, thus, shows the daily lives of the residents of the area 
in which the massacre occurred.



Batismo de Sangue
Baptism of Blood

2006 / 110 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Helvécio Ratton

Sinopse • No final dos anos• No final dos anos 60, no Brasil, um grupo de 
frades dominicanos, movidos por ideais cristãos, decide 
apoiar a luta armada contra a ditadura militar. Os frades 
são presos e torturados. Um deles, Frei Tito, é mandado 
para o exílio na França, onde comete suicídio para se 
libertar de seus carrascos.

Synopsis • Chafing under the military dictatorship in 
the late 1960s, a group of Brazilian Dominican monks 
committed to Christian ideals lend their support to the 
armed struggle against military rule. The Friars are ar-
rested and tortured. One of them, Friar Tito, is exiled to 
France, where he takes his own life to free himself from 
his oppressors.





Ugo Giorgetti

Festivals
2005

Festival Internacional de Miami
Special Guest

Festival de Recife
Special Guest

Festivais
2005

Festival Internacional de Miami
Convidado Especial

Festival de Recife
Convidado Especial

Boleiros 2 –
Vencedores e Vencidos
Pros 2 – Winners and Losers

2006 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • A reinauguração do bar do Aurélio, reduto• A reinauguração do bar do Aurélio, reduto 
dos boleiros famosos que acaba de ganhar um novo só-
cio, o herói do penta Marquinhos, é um pretexto para se 
falar de uma sociedade movida a negociatas, holofotes 
e promessas. E se isso tudo tem um quê de drama, tem 
também uma considerável dose de comédia.

Synopsis • Aurélio’s bar, a hangout for famous soccer 
players, reopens with a new member in Marquinhos—
a player on Brazil’s fifth world championship winning 
team. This is the backdrop for a drama world of shady 
dealing, stadium lights and promises, blending a slice 
of life with a healthy shot of comedy.



Brasília 18%
Brasilia, 18 Percent

2006 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Sinopse •Ummédico legista é convidadopelo• Um médico legista é convidado pelo iml de Bra-
sília para arbitrar a controvertida perícia referente à iden-
tificação do corpo de uma mulher. Se a perícia confirmar a 
identidade de Eugênia Câmera, ficará provado que ela foi 
assassinada pelo namorado Augusto dos Anjos, cineasta e 
última pessoa a vê-la antes do desaparecimento. Por outro 
lado, os políticos acusados pelo principal suspeito pressio-
nam o legista a identificar o corpo como sendo de Eugênia. 
No entanto, o médico apaixona-se pela mulher através de 
fotos, vídeos e comentários sobre seu comportamento, ou 
seja, o objeto de sua paixão é o corpo de delito de um es-
candaloso caso de corrupção política em Brasília, onde a 
umidade relativa do ar é de 18%.

Synopsis • A medical examiner is called upon by the Cor-
oner’s Office in Brasília to assist in the controversial identi-
fication of a woman’s body. If the forensics team is able to 
positively identify Eugênia Câmera, that will provide proof 
that she was murdered by her boyfriend—actor Augusto 
dos Anjos—the last person to see her before her disap-
pearance. The suspect, however, points the finger at sev-
eral politicians who in turn pressure the doctor to identify 
the corpse as Eugênia. Fascinated by footage, photographs 
and commentary about the woman, the doctor falls in love 
with her, but the object of his affection is the corpus delicti 
in a political corruption scandal that shocks Brazil’s capital 
city, where the relative humidity is 18%.

Nelson Pereira dos Santos





Maria da Conceição Senna

Brilhante
Diamond

2006 / 100 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2005
Festival de Natal
Best Documentary

Festivais
2005
Festival de Natal
Melhor Documentário

Sinopse •• Brilhante é realizado, em 1977, na cidade de Lençóis, Bahia, arrui-
nada pela decadência dos garimpos de diamantes. Toda a população de quatro 
mil habitantes participa do filme que, exibido no Brasil e no exterior, resgata a 
confiança dos moradores e atrai muitos visitantes. Durante 25 anos, a popula-
ção alimenta uma relação especial com o filme, no qual reencontram muitos 
de seus mortos, imortalizados pela película. Os habitantes da cidade, hoje com 
seis mil habitantes, têm absoluta certeza de que o filme foi o impulso inicial da 
transformação econômica, que fez da cidade um pólo turístico. Novas ativida-
des surgem e a comunidade conhece um novo tipo de “corrida ao ouro”. Gera 
também uma radical modificação na organização social comunitária e, conse-
qüentemente, conflitos de interesses. A transformação é narrada em paralelo 
à reconstituição do seu epicentro: as filmagens de Diamante bruto. Em 2002, 
o garimpo foi proibido e muitos garimpeiros não se adaptam à nova economia 
e, querendo seguir a tradição de seus antepassados, encontram dificuldades 
políticas relacionadas aos novos interesses predominantes na cidade. O docu-
mentário termina com a sugestão de um garimpeiro: a gente faz outro filme e 
– quem sabe? – resolve também esta questão.

Synopsis • Diamond is about the impact of a film on a town. The movie in 
question was made in 1977 in the town of Lençóis, Chapada Diamantina, in the 
State of Bahia, which was ruined by the collapse of diamond prospecting, its 
sole economic activity. After the film was released, this decadent town discov-
ered a new economic vocation, i.e. ecotourism. After 25 years, the town—now 
transformed—still remembers that film that was made with the participation of 
all the community members. The new reality brings new serious issues. 



Cafundó
Cafundó

2006 / 101min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2005

Festival de Cinema de Gramado
Best Actor, Best Art Direction, Best Direction of Photography,

Special Jury Award, RGE Best Cinematography Award

Festival de Cinema de Paraty
Best Film, Best Direction of Photography

Festival de Cine Latino-Americano
Riconoscimento Storico

Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia
Best Actor, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor,

Best Art Direction, Best Direction of Photography

Brazilian Film Festival of New York
fic Brasília
cinebrasil

Festival de Filmes Brasileiros na Holanda
brasilcine

Vancouver International Film Festival
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar
Festival do Rio
São Paulo International Film Festival
Festival de Cine Ibero-americano de Huelva
2006

The Annual Pan African Film Festival
Honorable Mention

Mostra de Cinema Llatinoamericá de Lleida
Best First Work 

Mostra de Cinema de Tiradentes
The Spokane International Film Festival
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse

Sinopse •• Cafundó é inspirado em um personagem real 
saído do século xix. Um tropeiro, ex-escravo, deslumbra-
do com o mundo em transformação e desesperado para 
viver nele. Este choque leva-o ao fundo do poço. Derro-
tado, ele se abandona nos braços da inspiração, alucina-
se, ilumina-se, é capaz de ver Deus. Uma visão em que 
se misturam a magia de suas raízes negras com a glória 
da civilização judaico-cristã. Sua missão é ajudar o próxi-
mo. Ele se crê capaz de curar, e acaba curando. O triunfo 
da loucura da fé. Sua morte, nos anos 40, transforma-o 
numa das lendas que formou a alma brasileira e, até hoje, 
nas lojas de produtos religiosos, encontramos sua ima-
gem, O Preto Velho João de Camargo.

Synopsis • Cafundó is a fictional film inspired by a real-
life character from the 19th century: a cattle driver and 
former slave bewildered at the transformation of the 
world and eager to rush headlong into it. The resulting 
shock leads him to the depths of anguish and despair. De-
feated, he abandons himself in the arms of inspiration, 
delirium and illumination, and is finally able to see God! 
His vision combines the magic of his African roots and 
the glory of the Jewish-Christian civilization. His mission, 
he finds out, is to help his fellow human beings. So strong 
is his belief in his own healing powers that they come 
true. It is the triumph of the madness of faith! Since his 
death, in the 1940s, he has become one of the legends that 
shaped the Brazilian soul. To this day, it is possible to find 
his idolized figure at religious shops, the old black man 
known as João de Camargo. 

Festivais
2005

Festival de Cinema de Gramado
Melhor Ator, Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Fotografia, 

Prêmio Especial do Júri, Prêmio Especial RGE – Rio Grande Energia 

de Melhor Fotografia

Festival de Cinema de Paraty
Melhor Filme, Melhor Direção de Fotografia

Festival de Cine Latino-Americano
Riconoscimento Storico

Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia
Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, 

Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Fotografia

Brazilian Film Festival of New York
fic Brasília
cinebrasil

Festival de Filmes Brasileiros na Holanda
brasilcine

Vancouver International Film Festival
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar
Festival do Rio
São Paulo International Film Festival
Festival de Cine Ibero-americano de Huelva
2006

The Annual Pan African Film Festival
Menção Honrosa

Mostra de Cinema Llatinoamericá de Lleida
Melhor Primeira Obra 

Mostra de Cinema de Tiradentes
The Spokane International Film Festival
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse



Paulo Betti
Clóvis Bueno



Cafuné
Cafuné

2006 / 92 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Bruno Vianna

Sinopse • Ambientado no Rio de Janeiro,• Ambientado no Rio de Janeiro, Cafuné conta 
a história do amor entre dois jovens de diferentes classes 
sociais. Marquinhos, morador de favela, conhece Débo-
ra, jovem de classe média alta. Quando a relação se torna 
séria, os dois se deparam com todo o tipo de dificuldade, 
em especial a forte oposição da família de Débora. Os dois 
jovens são forçados a assumir a vida adulta num ambiente 
de violência e preconceito.

Synopsis • Rio de Janeiro is the background for this love 
story about two youngsters from different social levels. The 
protagonists in Cafuné are a slum-dweller, Marquinhos, 
who is smitten by Débora, an upper-middle-class girl. As 
the relationship deepens, so does the trouble the young 
couple faces—especially from Débora’s adamant relatives. 
The two youths grapple with adulthood against a backdrop 
of discrimination and violence



Canta Maria
Sing, Maria

2006 / 94 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Sinopse • No final dos anos• No final dos anos 30, no nordeste brasileiro, 
Maria ama Filipe, mas esse amor é ameaçado pelo desejo 
do sobrinho de Filipe por ela. 

Synopsis • Late 1930s in arid northeastern Brazil: Maria 
loves Filipe, but her feelings are threatened by the desire 
Filipe’s nephew feels for her.

Francisco Ramalho Jr.



Caparaó
The Caparaó Guerilla

2006 / 77 min / Beta Digital / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O filme retrata a primeira tentativa de luta ar-• O filme retrata a primeira tentativa de luta ar-
mada organizada contra o regime militar no Brasil após 
1964. No alto da Serra do Caparaó, na divisa do Espírito 
Santo com Minas Gerais, em agosto de 1966, um grupo 
formado na sua maioria por ex-militares expurgados pelo 
regime se instalou em condições precárias, iniciando um 
rigoroso treinamento militar, na tentativa de preparar o 
que seria o início de uma grande reação nacional contra o 
novo regime. A guerrilha foi patrocinada pelo presidente 
cubano Fidel Castro e organizada por Leonel Brizola, du-
rante o seu exílio no Uruguai. Na sua repressão, o governo 
utilizou cerca de 3.000 homens do Exército, Aeronáutica 
e Polícias Militares de Minas e Espírito Santo, numa das 
maiores operações militares realizadas no país. Através 
dos depoimentos de ex-guerrilheiros, escritores, jorna-
listas e policiais militares, todos envolvidos diretamente 
com a guerrilha, o filme pretende repensar o aconteci-
mento, revelando passo a passo, a tentativa de se fazer 
uma “Sierra Maestra” em terras brasileiras.

Synopsis • The movie depicts the armed struggle rallied 
against the military dictatorship which took over Brazil 
in 1964. High in the Caparaó Mountains, on the border 
between the states of Espírito Santo and Minas Gerais, 
a rebel band dug in in August of 1966. Made up primar-
ily of former officers purged by the regime, they set up 
a military training camp in order to try to overthrow the 
Junta which now ruled the nation. The rebel band found 
a sponsor in Cuba’s President Fidel Castro, and was or-
ganized by Leonel Brizola, from his exile in Uruguay. To 
quash this rebellion the government fielded a force of 
some 3,000 Army, Air Force and Military Police person-
nel from Minas Gerais and Espírito Santo in one of the 
country’s largest-ever military operations. By telling the 
stories of former guerrilla fighters, writers, journalists 
and military policemen—all directly involved with the 
rebels—the events are thoughtfully replayed as, step-by-
step, the attempted Brazilian remake of Fidel’s “Sierra 
Maestra” revolt is retold.



Flávio Frederico

Festivals
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Best Brazilian Feature Film

Mostra de Cinema de Conquista
Mostra de Vídeo Ambiental de Caparaó
Muestra Internacional Documental de Bogotá
Festival do Rio, Festival Internacional de Documentários do México

Festivais
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Melhor Filme Brasileiro de Longa Metragem

Mostra de Cinema de Conquista
Mostra de Vídeo Ambiental de Caparaó
Muestra Internacional Documental de Bogotá
Festival do Rio, Festival Internacional de Documentários do México



Carnaval, Bexiga, Funk e 
Sombrinha
Clóvis, War and Fun in Carnival

2006 / 70 min / DVCam / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Carnaval, Bexiga, Funk e Sombrinha é um 
documentário que surgiu de uma pesquisa sobre os 
mais de 70 grupos de Clóvis, mais conhecidos como 
bate-bolas, que existem na periferia do Rio de Janeiro. 
Esses grupos reúnem crianças, jovens, adultos e idosos 
em torno de suas atividades que duram o ano inteiro, 
muito além dos quatro dias de carnaval, quando eles 
saem às ruas.

Synopsis • Clóvis, War and Fun in Carnival is a docu-
mentary which grew out of research on over 70 Clóvis 
groups—Carnaval king buffoons armed with inflated 
ox bladders instead of slap sticks—in the Rio de Janei-
ro area. Participants of all ages carry on the whole year 
round, not merely the four days of Carnaval, which is 
when they hit the streets.



Marcus Vinícius Faustini

Festivals
2005

Cine Esquema Novo
Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Honorable Mention

Festivais
2005

Cine Esquema Novo
Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Menção Honrosa



Cascalho
Gravel

2006 / 104 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
2005

Festival Macapá de Cinema e Vídeo
Best Film

2006

Festival de Goiânia

Festivais
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
2005

Festival Macapá de Cinema e Vídeo
Melhor Filme 

2006

Festival de Goiânia



Synopsis • The movie is a story about a group of Brazilian 
prospectors and their lives. Rude, illiterate men, driven by 
ambition and an overwhelming sense of adventure, fired 
by feverish dreams and spouting naivety, toil their way with 
blood, sweat and tears to dig out small fortunes that quickly 
slip through their fingers, splurged away on futile pleasures 
and unbridled generosity. The film was shot against the 
backdrop of a stunning landscape in historical sites of the 
Chapada Diamantina, in the Brazilian State of Bahia. 

Tuna Espinheira

Sinopse • O filme é uma história de garimpeiros e suas• O filme é uma história de garimpeiros e suas 
circunstâncias. Homens rudes, quase sempre analfa-
betos, movidos pela ambição, pelo espírito de aventu-
ra, pelos sonhos febris e por uma loquaz ingenuidade. 
Com muitíssimo esforço e alguma sorte, amealhavam 
pequenas fortunas e rapidamente as dilapidavam em 
prazeres fugazes e gastos generosamente descontrola-
dos. Filmado nas paisagens e sítios históricos da Cha-
pada Diamantina (Bahia).





Marcus Figueiredo

O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili
The Knight Didi and the Princess Lili

 2006 / 84 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Didi, personagem interpretado pelo ator cô-• Didi, personagem interpretado pelo ator cô-
mico Renato Aragão, é cavalariço do reino da Landóvia 
e fiel escudeiro do Rei Lindolfo e de sua família. Com a 
morte do Rei, o vilão Jafar, irmão do monarca, tenta che-
gar ao poder casando seu filho Galante com a jovem prin-
cesa Lili. Didi lutará para livrar o reino de seu maior vilão 
e fará de tudo para que a princesa Lili seja feliz ao lado de 
seu amor de infância, o plebeu Juan.

Synopsis • Renato Aragão, one of Brazil’s best-known 
comic actors, stars as Didi, a stableman in the Kingdom 
of Landovia, and faithful squire to King Lindolfo and his 
family. After the king dies, his evil brother Jafar tries to 
ascend the throne by marrying his son Galante to pe-
tite Princess Lili. Didi fights to save the kingdom from its 
worst villain—and to give Princess Lili a chance to find 
happiness with her childhood sweetheart, a country boy 
named Juan.





Beto Souza

Festivals
2005

Festival de Recife
Best Actress, Best Supporting Actor, Best Art Direction

Festival de Gramado
Best Supporting Actor

Prêmio José Lewgoy

Festivais
2005

Festival de Recife
Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção de Arte 

Festival de Gramado
Melhor Ator Coadjuvante

Prêmio José Lewgoy

Cerro do Jarau
Cerro do Jarau

2006 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • O Cerro do Jarau é um lugar mítico no sul do Brasil. Dizem que 
no seu cimo existe uma furna habitada por um espírito maligno, a Teinia-
guá. Ela tem a forma de lagartixa com um brilhante no lugar de cabeça. 
Essa é a forma que o diabo lhe deu, pois, segundo a lenda, a Teiniaguá é 
uma bela princesa moura, fugida da Inquisição na Espanha. Este filme de 
suspense e ação é baseado na lenda da Salamanca do Jarau, que inspirou 
textos de grandes escritores, como Simões Lopes Neto, Erico Veríssimo e 
Barbosa Lessa. É um filme contemporâneo que instiga a busca pelo conhe-
cimento da nossa história, lendas e mitos.

Synopsis • Cerro do Jarau is a mythical location in southern Brazil. At its 
summit is a fastness said to be home to the seductive Teiniaguá. She has been 
transformed into a lizard with a diamond replacing her head by the Devil. 
According to legend, Teiniaguá is a beautiful Moorish Princess who fled the 
Spanish Inquisition. This action and suspense movie is based on the legend 
of the Salamanca do Jarau, which inspired such writers as Simões Lopes 
Neto, Erico Veríssimo and Barbosa Lessa. A contemporary film, and part of 
an effort to reclaim knowledge of our past, of our legends and our myths.





Karim Aïnouz

O Céu de Suely
Suely in the Sky

2006 / 88 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Dois anos atrás, Hermila partiu. Foi para São• Dois anos atrás, Hermila partiu. Foi para São 
Paulo tentar a sorte com o namorado. Agora ela está de 
volta a Iguatu, no sertão cearense, na casa de sua avó e 
de sua tia, com um filho para criar sozinha. Não demora 
e Hermila se dá conta de que precisa sair dali outra vez. 
Para conseguir dinheiro, adota o nome de Suely e inventa 
um plano audacioso, que vai lhe trazer perdas doloridas, 
mas, também, a possibilidade de um novo começo.

Synopsis • Hermila left to São Paulo two years ago to try 
her luck with her boyfriend. Now she is back to Iguatu, in 
the backcountry of the state of Ceará, in her grandmother 
and aunt’s house with a son to raise on her own. In a short 
while, Hermila realizes that she has to leave her home 
place again. To get the money for the trip she changes her 
name to Suely and concocts an audacious plan, which 
will lead to painful losses in her life, but will also give her 
the possibility of a new start. 



A Concepção 
The Conception

2006 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Alex, Lino e Liz são filhos de diplomatas e vi-• Alex, Lino e Liz são filhos de diplomatas e vi-
vem juntos, em Brasília, num apartamento vazio, sem 
os pais, e cheio de quinquilharias globalizadas. Trocam 
afetos variados, alheios ao mundo. Entediados, tentam 
viver cada dia como se fosse único. O processo radica-
liza quando X, uma pessoa sem nome e sem passado, 
entra na casa e propõe ir sem freios na idéia de viver 
apenas um dia. Para isso propõe um falso movimento, 
chamado Concepcionismo, que consiste em morte ao 
ego, ser tudo de todas as maneiras, abolir o dinheiro 
entre outras coisas, seguir o caminho do excesso, nem 
que para isso seja necessário drogas, documentos fal-
sos, total despudor. O mundo seria um grande teatro e 
o concepcionista, um criador de personagens que du-
ram apenas 24 horas.

Synopsis • Surrounded by trinkets from everywhere, 
Alex, Lino and Liz share a huge apartment in Brasilia—
paid for by their wealthy diplomat parents—and swap 
intimacies without a care in the world. They fend off 
boredom by living each day as though it were their last, 
a process that gets out of hand with the entrance of X. X 
is nameless and has no past, but gets inside and push-
es the idea of living for the day beyond all restraint. His 
ersatz movement, Conceptionism, calls for ego-death 
and utter loss of individuality. Money and such must 
be abolished, thrills must be had at any price—be it 
drugs, fake IDs or wanton shamelessness. Reality is but 
a puppet show, and the conceptionist, the creator of 
roles which play out in just 24 hours.



José Eduardo Belmonte

Festivals
2005 

Festival de Brasília Troféu Candango
Best Editing, Best Music

Festival de Brasília Prêmio Câmara Legislativa do df

Best Feature Film

Jornal Correio Braziliense
Saruê Award

Festivais
2005 

Festival de Brasília Troféu Candango
Melhor Montagem, Melhor Música

Festival de Brasília Prêmio Câmara Legislativa do df

Melhor Longa Metragem

Jornal Correio Braziliense
Prêmio Saruê



Um Craque Chamado Divino
An Ace Footballer Called Divine

2006 / 81 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • A trajetória de Ademir da Guia, um dos gran-• A trajetória de Ademir da Guia, um dos gran-
des astros do futebol brasileiro nos anos 60 e 70, jogador 
reverenciado por artistas, poetas, músicos e autores por 
seu estilo elegante e cadenciado, e, mesmo assim, siste-
maticamente excluído das seleções brasileiras para sur-
presa de críticos e torcedores do Brasil e de vários países 
onde ele se apresentou pelo Palmeiras, de São Paulo. O 
filme resgata seus melhores momentos em lances e gols, 
destacando também suas origens no Rio de Janeiro, no 
bairro proletário de Bangu, um dos primeiros celeiros 
do futebol brasileiro.



Penna Filho

Synopsis • We follow the rise of Ademir da Guia, one of 
Brazil’s greatest soccer players of the sixties and seventies, 
celebrated in song, poetry and prose for the rhythmic el-
egance of his playing style. Yet, to everyone’s surprise, he 
was systematically excluded from every team sent to the 
world championship games, despite international recog-
nition for his playing as a member of the São Paulo team, 
Palmeiras. The film uncovers footage of his most dazzling 
moves and scores, and delves into his background in Rio 
de Janeiro’s working-class borough, Bangu—home to 
many great players in those palmy days.



Crime Delicado
Delicate Crime

2006 / 87 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Crítico de teatro consagrado, Antônio Martins 
conhece uma garota, Inês, que é a musa de um pintor. 
Seu relacionamento expõe os mecanismos do controle e 
da manipulação.

Synopsis • Antônio Martins, an established theater critic, 
meets a young woman, Inês, who is the muse of a painter. 
Their relationship exhibits traits of controlling and ma-
nipulative behavior. 



Beto Brant

Festivals
2005

Festival do Rio
Best Director

fipresci

International Critics Award

2006 

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Best Actress

Festivais
2005

Festival do Rio
Melhor Diretor

fipresci

Prêmio da Crítica Internacional

2006

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Melhor Atriz



Depois Daquele Baile
After that Ball

2006 / 108 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Dóris, viúva, vive emBeloHorizonte. É especia-• Dóris, viúva, vive em Belo Horizonte. É especia-
lista em culinária mineira e oferece um serviço de pensão 
para poucos clientes, entre eles Freitas e Otávio. Embora 
desenvolvam uma grande cumplicidade, Freitas e Otávio 
disputam ferozmente, mas com métodos diferentes, o co-
ração de Dóris. Freitas propõe uma aposta: quem ganhar, 
terá um mês para conquistar a viúva. Se não conseguir, 
deixará o caminho livre para o rival.

Synopsis • In Belo Horizonte, Dóris is an exuberant, sen-
sual widow, and also a sophisticated cook, who offers food 
services to a few people. Among her usual clients are Frei-
tas and Otávio. They are both in their 60s, and through dif-
ferent tricks, fiercelly try to win over the beautiful widow’s 
heart. Freitas suggests that they take a bet. The winner will 
have a month to conquer Doris’ heart. If he doesn’t suc-
ceed, he will let the other take his chances.



Roberto Bomtempo

Festivals
2005

Festival de Cinema de Brasília
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Best Film – Jury Award 
Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Best Screenplay

Festivais
2005

Festival de Cinema de Brasília
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Melhor Filme – Júri Popular

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Melhor Roteiro



Dia de Festa
House Warming Party

2006 / 77 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
ABD Honorable Mention

Festivais
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Menção Honrosa ABD



Toni Venturi

Pablo Georgieff

Sinopse • Quatro mulheres com histórias comuns e re-• Quatro mulheres com histórias comuns e re-
correntes num país marcado pelo abismo social. Todas 
tiveram uma infância pobre, difícil, de trabalho pesado 
no campo e até fome passaram. Casaram, tiveram filhos, 
foram abandonadas pelos seus maridos e migraram para 
a cidade grande à procura de uma vida melhor. Mulheres 
fortes, sensíveis e de fibra, que encontraram num movi-
mento de massa sua razão de vida. Hoje, são líderes do 
mstc – Movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo -, 
e organizam a luta pela moradia para as famílias caren-
tes da cidade. Um filme emocionante que acompanha 
os dias que antecederam e sucederam as sete ocupações 
simultâneas de prédios abandonados, ocorridas em ou-
tubro de 2004, que foram violentamente reprimidas pela 
tropa de choque. Cenas de uma cidade em guerra, ocu-
pada pela polícia e vistas através do olhar humano e sen-
sível destas amazonas contemporâneas.

Synopsis • Four women with similar pasts live in a coun-
try marked by great social disparities. They all had a poor 
and hardworking childhood in the countryside. They all 
got married, had children and were abandoned by their 
husbands. They also left the countryside and moved to 
the big city in search of a better life. After living in the 
streets of São Paulo, they come in contact with a social 
and political movement that gave them a strong reason 
to live. Today these women are the leaders of the mstc 
(Movement of the Homeless of Downtown São Paulo) in 
Brazil. A touching film that follows, day by day, seven si-
multaneous mass occupations of empty buildings, which 
occurred in October 2004 and were violently repressed by 
the police. A city in flames seen through the eyes of these 
tough, vibrant and sensitive women. 



Didi, o Caçador de Tesouros
Didi, The Treasure Raider

2006 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2006

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Melhor Filme Infantil

Mostra de Cinema de Tiradentes

Sinopse • Lucas foi um tenente da força aérea britânica• Lucas foi um tenente da força aérea britânica 
na Segunda Guerra Mundial. Seu avião carregava um va-
lioso tesouro e caiu em uma região do Brasil, mas nunca 
foi encontrado. Anos mais tarde, o neto de Lucas, Pedro 
(9 anos), e Didi, seu mordomo trapalhão, encontram o 
plano de vôo e decidem ir até um hotel próximo à região 
onde estava programada a chegada do avião. Porém, vão 
encontrar muito mais do que imaginavam: um hotel mal-
assombrado e muitas confusões.



Marcus Figueiredo

Festivals
2006

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Best Children’s Film

Mostra de Cinema de Tiradentes

Synopsis • Lucas was a lieutenant of the British Air Force 
during the Second World War. While flying over Brazil, his 
plane, which carried a valuable treasure, fell down and 
has never been found. Many years later, his nine-year-old 
grandson, Pedro, and Didi, his goofy butler, find the flight 
plan. They decide to go to a hotel near the region where 
the plane was expected to land. However, they will find 
much more than what they had imagined—a haunted 
hotel and a lot of trouble! 



Do Luto à Luta
From Grief to Struggle

2006 / 75 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Do Luto à Luta focaliza as deficiências, mas 
também as potencialidades, da síndrome de Down, pro-
blema genético que atinge cerca de 8.000 bebês a cada 
ano no Brasil. O filme procurou fugir de qualquer tipo 
de paternalismo politicamente correto para mostrar esta 
complexa realidade sem a atmosfera de pieguice que 
costuma tomar conta de documentários sobre o assunto. 
A síndrome de Down é sem dúvida um problema, mas as 
soluções são bem mais simples do que se imagina, prin-
cipalmente quando deixamos de lado os preconceitos e 
estigmas sociais. O documentário procurou não colocar 
os preconceitos em primeiro plano, mas apontar cami-
nhos claros e possíveis, otimistas e realistas, tendo como 
público-alvo os pais de bebês portadores de síndrome de 
Down logo após o nascimento.

Synopsis • From Grief to Struggle is a documentary 
that portrays a new vision about people with Down Syn-
drome, which affects around 8,000 babies born each 
year in Brazil. Although aimed at parents of Down’s 
babies, the film doesn’t take a paternalist view of this 
genetic disorder; on the contrary, it shows the complex 
reality that surrounds it, and emphasizes that positive 
and optimistic solutions can be found especially by 
those who are able to get rid of prejudice. 



Evaldo Mocarzel

Festivals
2006

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Film, Best Film – Jury Award, Best Documentary, Best Direction, 

Best Editing, Special Critics Award

Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Best Direction, Best Editing

Festival Assim Vivemos
Best Film, Best Film – Jury Award

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Special Jury Award

Festival do Rio
Best Documentary – Popular Jury

Festivais
2005

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Filme, Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Documentário, 

Melhor Direção, Melhor Montagem, Prêmio Especial da Crítica

Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Melhor Direção, Melhor Montagem

Festival Assim Vivemos
Melhor Filme, Melhor Filme – Júri Popular

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Prêmio Especial do Júri

Festival do Rio
Melhor Documentário – Júri Popular



Dom Helder Camara –
O Santo Rebelde
Dom Helder Camara – The Rebel Saint

2006 / 74 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Erika Bauer

Sinopse • Documentário que revisita os pensamentos de DomHelder Camara,• Documentário que revisita os pensamentos de Dom Helder Camara, 
Arcebispo Emérito de Olinda e Recife. Mostra desde sua participação como figu-
ra central da ala progressista da Igreja Católica, na década de 50, criando a cnbb 
(Conferência Nacional de Bispos do Brasil) e o celam (Conselho Episcopal Lati-
no-Americano), até suas ações durante a ditadura, levando-o a um envolvimento 
profundo com as comunidades eclesiais de base, quando o Poder Público proibiu 
qualquer citação referente ao arcebispo em todo o território nacional.

Synopsis • A documentary that revisits the thoughts of Dom Helder Camara, 
the remarkable Archbishop of Olinda and Recife, Brazil. The film portrays his 
role as a central figure in the progressive segment of the Catholic Church, from 
the early 1950s, when he helped create the cnbb (National Conference of the 
Bishops of Brazil) and the celam (Episcopal Council of Latin America), to his 
actions during the Brazilian dictatorship and his consequent involvement with 
ecclesiastical militants, when the government banned any expression of sup-
port for Dom Helder in Brazil. 

Festivals
2004

Cine Ceará
Best Screenplay, Best Editing

Festival de Brasília Prêmio Câmara Legislativa
Best 35mm Feature Film

Festival de Brasília Prêmio Conterrâneos
Best Documentary

Festival do Rio
Mostra br de Cinema em São Paulo
2005

cnbb Brasil
Silver Daisy Award for Best Documentary

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Internacional de Cinema de Brasília (Preview)
Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Festival Internacional de Leipzig
Mostra Internacional Documental de Bogotá

Festivais
2004

Cine Ceará
Melhor Roteiro, Melhor Montagem

Festival de Brasília Prêmio Câmara Legislativa
Melhor Longa Metragem em 35mm

Festival de Brasília Prêmio Conterrâneos
Melhor Documentário

Festival do Rio
Mostra br de Cinema em São Paulo
2005

cnbb Brasil
Prêmio Margarida de Prata para Melhor Documentário

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Internacional de Cinema de Brasília (Preview)
Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Festival Internacional de Leipzig
Mostra Internacional Documental de Bogotá



Esses Moços
The Kids

2006 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Darlene e Daiane, duas meninas que fogem• Darlene e Daiane, duas meninas que fogem 
do interior, chegam à cidade baixa em Salvador e en-
contram Diomedes, um senhor idoso que foi agredido e 
está desmemoriado. Juntos exploram a cidade. Diome-
des conduz as meninas através da estrada de ferro para 
o seu mundo, onde inocência e dor compõem a música 
do tempo. A jornada que viverão em 48 horas mudará o 
rumo de suas vidas.

Synopsis • Darlene and Diane, two girls running away 
from a small town, arrive in Salvador, capital of the 
state of Bahia, in Brazil. There, they meet an old man 
named Diomedes, who has been injured and has lost 
his memory. Together they set out on a 48-hour jour-
ney around Salvador city, which will change their 
lives forever. 



José Araripe Jr.

Festivals
2005

Cine pe – Festival do Audiovisual
Cine Sul
Panorama Internacional Coisa de Cinema
Jornada Internacional de Cinema da Bahia
Mostra br Internacional de Cinema de São Paulo
Mostra Internacional de Cinema de San Rafael
Festival del Nuevo Cine Latino-Americano
2006

Arraial Cine Fest
Mostra Cinema Conquista
cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa,
Brazilian Film Festival of New York
Festival de Cine de Bogotá

Festivais
2005

Cine pe – Festival do Audiovisual
Cine Sul
Panorama Internacional Coisa de Cinema
Jornada Internacional de Cinema da Bahia
Mostra br Internacional de Cinema de São Paulo
Mostra Internacional de Cinema de San Rafael
Festival del Nuevo Cine Latino-Americano
2006

Arraial Cine Fest
Mostra Cinema Conquista
cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Brazilian Film Festival of New York
Festival de Cine de Bogotá



Marcos Prado

Estamira
Estamira

2006 / 115 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Estamira conta a história de uma mulher de 63 anos que sofre 
de surtos esquizofrênicos e trabalha há mais de 20 anos no aterro sanitário 
de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Carismática e maternal, Estamira 
convive e lidera uma pequena comunidade de velhos que habitam o lixão. 
Filmado desde 2000, quando Estamira começou a se tratar num centro psi-
quiátrico público, o filme mostra seu cotidiano ao longo de três anos, a sua 
transformação e os efeitos dos remédios que se obriga a tomar. Através de 
seus filhos, aos poucos descobrimos os árduos caminhos trilhados por ela 
na vida. Com um discurso eloqüente, filosófico e poético, Estamira vive em 
função de sua missão: revelar e cobrar a verdade. Vivendo no lixo da civili-
zação, ela consegue superar sua condição miserável e coloca em questão os 
valores perdidos da sociedade.

Synopsis • Estamira tells the story of a 63-year-old woman who suffers 
from schizophrenia. Estamira has lived and worked for the past 20 years 
at a sanitary landfill in Jardim Gramacho, Rio de Janeiro. Charismatic and 
nurturing, Estamira shares her life with a community of elderly folks at 
the landfill. Filming began in January 2000, when Estamira started treat-
ment at a state-run psychiatric clinic. The film shows her daily life during a 
three-year period of continuous medication, how much she changed, and 
the effects the drugs had on her. Through her own children, she revisits her 
whole life, her childhood in poor, rural Brazil, her tormented love affairs 
and marriages, and her frustrations. With a poetic, philosophical and elo-
quent discourse, Estamira lives for the mission she has set up for herself, 
which is to reveal and to reclaim truth. 



Festivais
2004

Rio de Janeiro International Film Festival
Melhor Documentário

São Paulo International Film Festival
Melhor Documentário

2005

Marseille Festival of Documentary Film
Grand Prix, GNCR

Karlovy Vary International Film Festival
Melhor Documentário

Viennale Film Festival
Prêmio FIPRESCI

Havana Film Festival
Prêmio Coral para Melhor Documentário

Melhor Documentário em Memória a Pablo de la Torriente Brau

Perspektive Int’l Human Rights Film Festival Nuremberg
Prêmio Internacional para Direitos Humanos

The Times bfi London Film Festival
Menção Honrosa

Miami International Film Festival
Excelência em Fotografia

Environmental International Film and Video
Melhor Filme, Menção Honrosa

International Film Festival on the Environment and 
Natural and Cultural Heritage
Melhor Documentário, Melhor Direção de Arte

International Documentary Festival Amsterdam
Rotterdam International Film Festival
Guadalajara International Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Minneapolis – St Paul International Film Festival
Latin American Film Festival in Warsaw
New York Brazilian Film Festival
Jerusalem International Film Festival
Latin American Film Festival in Lima
Seoul International Film Festival
Vancouver International Film Festival
DocBsAs International Film Festival
Copenhagen International Documentary Film Festival
International Independent Film Festival of Mar del Plata
Festival dei Popoli
2006

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse 
Prêmio SIGNIS de Documentário

Cine Las Americas International Film Festival
Menção Especial do Júri

fica – International Festival of Environmental Film and Video
Melhor Longa, Prêmio da Imprensa, Prêmio do Público

Palm Springs International Film Festival
Göteborg Film Festival
Santa Barbara International Film Festival
Istanbul Intl Independent Film Festival
Navarra International Documentary Film Festival

Festivals
2004

Rio de Janeiro International Film Festival
Best Documentary

São Paulo International Film Festival
Best Documentary

2005

Marseille Festival of Documentary Film
Grand Prix, GNCR

Karlovy Vary International Film Festival
Best Documentary

Viennale Film Festival
FIPRESCI Prize

Havana Film Festival
Coral Award for Best Documentary

Documentary Award in Memory of Pablo de la Torriente Brau

Perspektive Int’l Human Rights Film Festival Nuremberg
International Human Rights Award

The Times bfi London Film Festival
Honorable Mention

Miami International Film Festival
Outstanding Achievement in Cinematography

Environmental International Film and Video
Best film, Honourable Mention

International Film Festival on the Environment and 
Natural and Cultural Heritage
Best Documentary, Best Art Direction

International Documentary Festival Amsterdam
Rotterdam International Film Festival
Guadalajara International Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Minneapolis – St Paul International Film Festival
Latin American Film Festival in Warsaw
New York Brazilian Film Festival
Jerusalem International Film Festival
Latin American Film Festival in Lima
Seoul International Film Festival,
Vancouver International Film Festival
DocBsAs International Film Festival
Copenhagen International Documentary Film Festival
International Independent Film Festival of Mar del Plata
Festival dei Popoli
2006

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
SIGNIS Documentary Prize

Cine Las Americas International Film Festival
Special Mention by the Jury

fica – International Festival of Environmental Film and Video
Best Feature Film, Press Award, Audience Award

Palm Springs International Film Festival
Göteborg Film Festival
Santa Barbara International Film Festival
Istanbul Intl Independent Film Festival
Navarra International Documentary Film Festival



Eu me Lembro
I Remember

2006 / 110 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2005

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Film, Best Direction, Best Actress, Best Supporting Actor,

Best Supporting Actress, Best Screenplay, Critics Award

2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Montreal World Film Festival
Festival de Cine de Bogotá
Festival do Rio
Première Brasil 2006 – Hors Concours

Festivais
2005

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, 

Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Prêmio da Crítica

2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Montreal World Film Festival
Festival de Cine de Bogotá
Festival do Rio
Première Brasil 2006 – Hors Concours



Edgard Navarro

Sinopse •• Eu Me Lembro é um filme-memória da geração que foi criança nos 
anos 50 e encontrou a maturidade na década de 70. O filme acompanha, pelo 
olhar do seu protagonista e narrador, o fictício personagem Guiga, o descorti-
nar de um mundo de revelações – os mitos católicos, os tabus da adolescência, 
a negação do pai, enfim, todas as demandas enfrentadas até se chegar à idade 
adulta. Guiga nasceu no meio do século xx, em Salvador, cidade ainda provin-
ciana, alicerçada na família nuclear burguesa. Ele cresce junto com um país 
em transformação, que irá conhecer a revolução sexual, a liberação da mu-
lher, o movimento hippie, as mobilizações estudantis e o pesadelo do golpe 
militar. Os fatos e notícias de um país em movimento funcionam como pano 
de fundo. Em cena, um personagem em conflito, incomodado pelas idéias 
prontas que lhe são oferecidas. Uma longa jornada, que parte de si voltando a 
si mesmo, encontrando pelo caminho amores, amigos, perdas, tropeços, do-
res e alegrias. Um recorte em primeira pessoa, humano e sem meias-palavras, 
a respeito daquilo que se costuma chamar de “a vida”.

Synopsis • I Remember is a “memory movie” about a generation whose child-
hood took place in the 1950s and reached maturity in the 1970s. Through the 
eyes of its protagonist and narrator, the film follows the character Guiga and 
a world of new discoveries—the Catholic myths, the taboos of adolescence, 
the rejection of his father, basically all the challenges the character faces until 
adulthood. Guiga was born in the mid 20th century, in the still provincial city 
of Salvador (state of Bahia), into an ordinary middle-class family. He grew up 
in a country in transformation, which will go through the sexual revolution, 
women’s lib, the hippie movement, student mobilization and the nightmare 
of a military coup. The events and news of a changing country serve as the 
backdrop to the movie, and the character in conflict seems to be bothered by 
pre-established ideas that are presented to him. It is a long journey that un-
veils everything from love and friends to losses and obstacles, as well as pain 
and happiness. It is a touching and uncensored story, told from the perspec-
tive of one single person about that little thing called “life.” 



Família Alcântara
The Alcântara Family

2006 / 56 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Família Alcântara é um encontro íntimo com• Família Alcântara é um encontro íntimo com 
uma família extensa, que forma um grupo de aproxima-
damente 70 pessoas cujas origens remetem-se à bacia do 
Rio Congo, no continente africano. Através de gerações, 
seguem preservando sua história, mantida por séculos de 
tradição oral, práticas e costumes tradicionais oriundos da 
África. O filme explora a cultura única criada pela popula-
ção de africanos escravizados de origem Bantu, no Brasil, e 
seus descendentes demonstram como as questões históri-
cas e sociológicas mais gerais influem na vida de cada um. 
Família Alcântara demonstra como fragmentos de memó-
ria podem proporcionar conexões históricas e espirituais, 
tornando-se uma fonte de resistência cultural e de identi-
dade para a população afro-descendente.

Festivais
2004 

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Competição Nacional, Prêmio do Júri

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Melhor Filme Documentário, Menção Honrosa

Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
2005

Feira Audiovisual Viaxes na Lusofonía
Festival du Film Pan-African – Cannes



Daniel Santiago

Lilian Santiago

Synopsis • A close encounter with a large family, The 

Alcântara Family is about a group of nearly 70 people 
whose origins go back to the Congo River basin, in Af-
rica. Generation after generation, they have been keep-
ing century-old oral traditions and still practice African 
habits and customs. The film focuses on the culture 
created by former slaves of Bantu origin in Brazil, and 
shows how historical and sociological issues affect the 
lives of each of their descendents. The Alcântara Family 
demonstrates how pieces of memory can create histori-
cal and spiritual ties, and also a source of cultural resis-
tence and identity for Afro-Brazilians. 

Festivals
2004 

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
National Competition, Jury Award

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Best Documentary Film, Honorable Mention

Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
2005

Feira Audiovisual Viaxes na Lusofonía
Festival du Film Pan-African – Cannes



A Festa de Margarette
Margarette’s Feast

2006 / 80 min / 35mm / PB-BW / Ficção - Fiction

Festivals
2005 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Revelation Director, Best Art Direction

Cine Ceará
Best Music

Motovun Film Festival
FIPRESCI Prize

Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
Rotterdam International Film Festival
Toronto International Film Festival
tribeca Film Festival
Festival du Film de Paris
Vancouver International Film Festival
Jerusalem International Film Festival
Raindance
Athens International Film Festival

Festivais
2005 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Diretor Revelação, Melhor Direção de Arte

Cine Ceará
Melhor Música

Motovun Film Festival
FIPRESCI Prize

Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
Rotterdam International Film Festival
Toronto International Film Festival
tribeca Film Festival
Festival du Film de Paris
Vancouver International Film Festival
Jerusalem International Film Festival
Raindance
Athens International Film Festival



Renato Falcão

Sinopse • Um resumo das aspirações e decepções de• Um resumo das aspirações e decepções de 
um povo. A busca da felicidade, ao menos por uma noite. 
Com muito humor e personagens encontrados no coti-
diano de qualquer cidade brasileira, é um filme onde o 
surreal nada mais é do que a fotografia de uma cruel rea-
lidade que muitas vezes teima em se esconder.

Synopsis • The quest for happiness—albeit for a single 
night—is the backdrop upon which many aspirations 
and disappointments are painted. This humorous and 
surrealistic depiction of everyday personalities encoun-
tered in any Brazilian city is a photographic reflection of 
harsh realities not easily acknowledged.



Fica Comigo Esta Noite
Stay with Me Tonight

2006 / 76 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Recém-casados e apaixonados, Edu e Laura• Recém-casados e apaixonados, Edu e Laura 
já estão passando pela sua primeira crise no casamen-
to, principalmente devido à agenda agitada e à ausência 
quase permanente do marido. Acostumado a se fingir 
de morto para evitar longas e intermináveis discus-
sões com Laura, Edu é pego de surpresa quando se vê, 
de fato, morto. Agora, depois de entrar no mundo dos 
mortos e tendo um segredo para revelar, ele luta para se 
comunicar com sua bela mulher. Uma comédia român-
tica deliciosa que mostra tragédia e comédia em plena 
convivência, nas mesmas proporções, levando-nos, em 
segundos, da lágrima ao riso.

Synopsis • Recently married and deeply in love with each 
other, Edu, a talented musician, and Laura, his beautiful 
wife, are already experiencing their first marrital crisis, 
which is due mainly to his hectic agenda and almost per-
manent absence. Used to playing dead to avoid long and 
heated arguments with Laura, Edu is caught completely 
by surprise when he actually sees himelf dead, lying in 
bed. Now, after entering the world of the deceased and 
having a secret to reveal, he struggles to communicate 
with his lovely wife. A delightful romantic comedy that 
combines both tragedy and comedy and takes us from 
tears to laughter in a matter of seconds. 



João Falcão



Gatão de Meia Idade
The 40-Something Player

2006 / 93 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2006

Brazilian Film Festival of Miami
Seleção Oficial

Brazilian Film Festival of New York
Seleção Oficial

Sinopse • Cláudio é um designer quarentão que atra-• Cláudio é um designer quarentão que atra-
vessa a chamada crise da meia-idade. Entre aventuras 
e desventuras amorosas, ele tenta administrar a relação 
com a filha e com a ex-mulher. Baseado nas histórias em 
quadrinhos criadas pelo cartunista carioca Miguel Paiva 
e publicadas diariamente em O Globo e diversos outros 
jornais brasileiros de grande circulação.



Festivals
2006

Brazilian Film Festival of Miami
Official Selection

Brazilian Film Festival of New York
Official Selection

Synopsis • Cláudio is a designer in his early forties who 
is facing the so-called middle-age crisis. Experiencing 
several love affairs and disappointments, he tries to jug-
gle his relationship with his daughter and his ex-wife. The 
movie is based on a comic strip created by Brazilian car-
toonist Miguel Paiva and published daily by O Globo and 
several other major newspapers in Brazil. 

Antônio Carlos da Fontoura





Ginga – A Alma do
Futebol Brasileiro
Ginga – The Soul of Brazilian Football

2006 / 79 min / DV / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2005

Mostra de sp

Jerusalem Brazilian Film Festival
Hamburg Film Festival
Melbourne Film Festival
2006

Sesc Bauru
Beyond Borders – usa

KidsBestFest – usa

Eurosport Nike – usa

Mostra Futebol na Lata
Oulu Music Video Festival

Festivais
2005

Mostra de sp

Jerusalem Brazilian Film Festival
Hamburg Film Festival
Melbourne Film Festival
2006

Sesc Bauru
Beyond Borders – usa

KidsBestFest – usa

Eurosport Nike – usa

Mostra Futebol na Lata
Oulu Music Video Festival

Sinopse • O grande segredo do domínio brasileiro no futebol é a ginga de• O grande segredo do domínio brasileiro no futebol é a ginga de 
seus jogadores. Uma habilidade de corpo que os torna capazes de driblar, 
passar a bola e marcar o gol como se o adversário não existisse. Mas ginga 
não se aprende. É algo mítico, inerente ao Brasil. Ginga é um jeito de não se 
levar nada muito a sério, usar bem os pés, o calcanhar e as coxas durante o 
jogo e fora dele. Vários brasileiros, de diferentes níveis sociais e de várias par-
tes do país, relatam, no documentário, a sua paixão e habilidade no futebol e 
a importância do gingado em suas vidas.

Synopsis • Brazil’s great secret for dominating soccer on the world stage is 
hardly a secret at all. Brazilian football players have ginga—a bodily quality 
that enables them to dribble, to pass and to score as though the opponent 
did not exist. Ginga is also a mythical quality, inherent to Brazil’s youth. It is 
an attitude of not taking life too seriously; it is the proper use of toes, heels 
and hips. The movie tells the amazing stories of several Brazilians, from very 
different social backgrounds and parts of Brazil. They all share their passion 
for soccer and ability with ginga. 

Hank Levine

Marcelo Machado

Tocha Alves



O homem pode voar
Men Can Fly

2006 / 75 min / HDTV / PB-Color / Documentário - Documentary



Nelson Hoineff

Festivals
2005

Cine Ceará
Festival do Rio
Hors Concours

Festival de Camboriú

Festivais
2005

Cine Ceará
Festival do Rio
Hors Concours

Festival de Camboriú

Sinopse • Documentário sobre a obra de Alberto Santos• Documentário sobre a obra de Alberto Santos 
Dumont no contexto das invenções, do início do século 20, 
que levaram ao desenvolvimento das aeronaves.

Synopsis • A documentary about Alberto Santos Du-
mont’s achievements at the beginning of the 20th cen-
tury, which led to the development of aircrafts.



Festivais
2006 

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

A Ilha do Terrível Rapaterra
The Island of the Earth Buster

2006 / 80 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Um grupo de crianças enfrenta os maiores• Um grupo de crianças enfrenta os maiores 
perigos da mata e do mar para atingir a Ilha do Rapa-
terra e salvar D. Tude, uma misteriosa mulher e também 
a maior contadora de histórias do mundo. Eles vivem 
um grande desafio: proteger e salvar uma das regiões 
mais ricas em biodiversidade do Brasil – o litoral paulis-
ta. Sempre contando com a ajuda dos animais ameaça-
dos de extinção, nossos amiguinhos envolvem-se numa 
aventura ecológica.



Ariane PortoFestivals
2006 

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Synopsis • With the help of animals threatened with 
extinction, a group of children faces the dangers of the 
forest and sea to reach Earthbuster Island in an attempt 
to rescue Mrs. Tude, a mysterious woman, who is the 
greatest storyteller in the world, and save the Atlantic 
Rainforest. This is a children’s ecological adventure. 



Incuráveis
The Incurable Ones

2006 / 81 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Gustavo Acioli

Festivals
2005

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Actor

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
Mostra de Cinema de Tiradentes

Festivais
2005

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Ator 
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
Mostra de Cinema de Tiradentes

Sinopse • Um homem, uma mulher, um quarto barato,• Um homem, uma mulher, um quarto barato, 
um jogo sem regras. Um não sabe quem é o outro e, por 
isso mesmo, cada um pode ser o que quiser.

Synopsis • A man and a woman, with a cheap room and 
no rules to follow. Neither one really knows the other, so 
both are free to act out any roles that suit their fancy.



Intervalo Clandestino
Clandestine Interval

2006 / 94 min / HDV / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2006

Festival do Rio

Festivais
2006

Festival do Rio



Eryk Rocha

Synopsis • Starting from the election process that estab-
lishes Luís Inácio Lula da Silva the president of Brazil, and 
following the course of the first year of the new govern-
ment, the film seeks to translate the spirit of the Brazilian 
people faced with new political perspectives. Clandestine 

Interval takes place in the middle of the crowd and follows 
the accelerated rhythm of everyday life. The camera trav-
els through Rio de Janeiro’s urban sprawl, capturing the 
contradictory atmosphere. Among the usual chaos ordi-
nary people of different professions help create reflections 
on the country’s political perspectives. The paradoxes of 
Brazil’s precarious political system rise to the surface and 
become the topic of the moment. By expressing their be-
liefs and disbeliefs, the characters generate a huge debate 
about the political future of the nation. Images from the 
present blend in with remarkable events from the history 
of Brazil, which still live in the memory of those charac-
ters. The popular imaginary is revealed the way it really 
is: spontaneous and diffused, challenging the hegemony 
of the conventional mediating discourses and revealing 
the power of the multiple forms of political conscious-
ness. Clandestine Interval questions the future of this mix 
of projects, desires and frustrations that interpose in the 
complex contemporary Brazilian imaginary. 

Sinopse • Partindo do processo eleitoral que consagra• Partindo do processo eleitoral que consagra 
Luís Inácio Lula da Silva presidente do Brasil e acompa-
nhando o transcurso do primeiro ano do novo governo, o 
filme busca traduzir o estado anímico no qual se encontra 
o povo brasileiro diante de novas perspectivas políticas. In-

tervalo acontece no meio da multidão, no ritmo acelerado 
do cotidiano. A câmera circula pela malha urbana do Rio 
de Janeiro, captando a contraditória atmosfera. Em meio 
ao caos cotidiano, pessoas comuns de diversas profissões 
vão construindo reflexões sobre as perspectivas políticas 
do país. Os paradoxos e a precariedade de nossa políti-
ca vêm à tona e tornam-se o tema da hora. Expressando 
suas crenças e descrenças, os personagens criam um in-
tenso debate acerca do futuro político da nação. Imagens 
do presente se misturam com acontecimentos marcantes 
da história do Brasil, que permanecem vivos na memória 
dos personagens. O imaginário popular surge como ele é: 
espontâneo e difuso, desafiando a hegemonia dos discur-
sos midiáticos convencionais e revelando a potência das 
múltiplas formas de consciência política. Intervalo é uma 
interrogação sobre o porvir desse amálgama de projetos, 
desejos e frustrações que se entrecruzam no complexo 
imaginário brasileiro contemporâneo.



Irma Vap, O Retorno
Irma Vap, The Return

2006 / 80 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2006

Festival de Miami
Best Film – Audience Choice, Art Direction

Festivais
2006

Festival de Miami
Melhor Filme – Escolha do Público, Direção de Arte



Carla CamuratiSinopse • Otávio Augusto, um dos produtores da montagem original de• Otávio Augusto, um dos produtores da montagem original de 
O Mistério de Irma Vap no Brasil, deseja montar uma nova versão do espe-
táculo. Para tanto, ele conta com a ajuda de Luiz Alberto, filho de seu antigo 
parceiro na montagem da peça, que morreu recentemente de enfarte devido 
às várias dívidas contraídas. Porém, Otávio tem problemas. Tony Albuquer-
que, um dos atores da montagem original, está “temporariamente paralíti-
co”, sendo manipulado pela irmã Cleide e mantido confinado no segundo 
andar de sua casa. Impossibilitado de contar com o elenco original, Otávio e 
Leandro convidam Darci Lopes, um ator decadente que faz shows em boates, 
para assumir a direção da nova versão da peça. A idéia é remontá-la com dois 
jovens comediantes, Leonardo Aguiar e Henrique D’Ávila, como protagonis-
tas. Entretanto, para tirar o projeto do papel, Otávio e Leandro precisam lidar 
com Cleide, já que o irmão dela é o detentor dos direitos da peça. De forma a 
impedir que alguém tenha contato com Tony, Cleide falsifica sua assinatura e 
entrega a autorização aos produtores. É quando, enfim, começam os ensaios 
para que O Mistério de Irma Vap retorne ao teatro.

Synopsis • Theatrical producer Otávio Augusto decides to stage a remake of 
The Mystery of Irma Vap. Lula, son of one of the original producers—who has 
just died of a heart attack, sunk in debts—joins him in this project. The very first 
difficulty they both find is to face Cleide, sister of one of the two actors of the 
original play, who is manipulating her temporarily paralytic brother Tony Albu-
querque. A car accident, supposedly occasionated by Cleide, made it easier for 
her to confinate him at their mansion’s second floor. Suffocated by Tony’s suc-
cess, Cleide—once a girl-prodigy—drowns in alcohol and narcotics. Therefore, 
Otávio and Lula can’t bring into the play the original cast and end up by choos-
ing Darci Lopes, the second actor of Irma Vap—now a decadent actor in under-
ground clubs—to direct two young comedians, Leonardo Aguiar and Henrique 
D’Ávila, in the remake of Irma Vap. Unfortunately, to achieve this goal, the pro-
ducers must face the uncontrolled and unbearable Cleide, who doesn’t allow 
anyone to get near her brother, the legal detainer of the play’s rights. Cleide de-
cides to sell Irma Vap`s rights to the producers, by forging Tony’s signature in the 
contract. With no contact with the outside world whatsoever, he doesn’t have 
a clue about the remake of the play. As Tony’s old fellows don’t know anything 
about the trick, the play is eventually rehearsed and staged. 



Sinopse •• O Maior Amor do Mundo conta a história de 
Antônio, bem-sucedido astrofísico de 55 anos que, em 
seus últimos dias de vida, vivencia plenamente experiên-
cias novas, descobrindo, finalmente, todas as formas de 
amor: o amor pela mulher amada, pelos seus pais, pelos 
amigos, pela cidade, pela própria vida.

Synopsis • The Greatest Love of All tells the story of a 
55-year-old astrophysicist who, in his final days, goes 
through fully-felt new experiences of love in its multiple 
forms—the love of a woman, love felt for his parents, his 
friends, his hometown and the love of life.

O Maior Amor do Mundo
The Greatest Love of All

2006 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Carlos Diegues

Festivals
2005

Montreal International Film Festival
Best Film

Biarritz International Film Festival
Best Film – Popular Jury

Festival International de Nuevo Cine Latinoamericano em La Habana
Best Music

Festival International de Cine de Mar del Plata
Jury Special Award

Festivais
2005

Montreal International Film Festival
Melhor Filme 
Biarritz International Film Festival
Melhor Filme – Júri Popular

Festival International de Nuevo Cine Latinoamericano em La Habana
Melhor Música

Festival International de Cine de Mar del Plata
Prêmio Especial do Júri





João Falcão

Festivals
2005 

Festival do Rio
Best Fiction Feature Film – Popular Vote

FestCine Goiânia
Best Film, Best Screenplay, Best Music, Best Actress

FestNatal
Best Production, Best Editing, Revelation in Brazilian Cinema, Honorable Mention

2006

Mostra Tiradentes
Miami International Film Festival
Montreal Latin American Film Festival (Festivalíssimo)
Fribourg International Film Festival
Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Shanghai International Film Festival
Puchon International Film Festival
Festival de Cinema Brasileiro de Nova Iorque
Festival Internacional de Lima
Festival de Cinema Brasileiro de Barcelona

Festivais
2005 

Festival do Rio
Melhor Longa Metragem de Ficção – Voto Popular

FestCine Goiânia
Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Música, Melhor Atriz

FestNatal
Melhor Produção, Melhor Montagem, Revelação do Cinema Brasileiro, Menção Honrosa

2006

Mostra Tiradentes
Miami International Film Festival
Montreal Latin American Film Festival (Festivalíssimo)
Fribourg International Film Festival
Festival de Cinema Brasileiro de Paris
Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Shanghai International Film Festival
Puchon International Film Festival
Festival de Cinema Brasileiro de Nova Iorque
Festival Internacional de Lima
Festival de Cinema Brasileiro de Barcelona

A Máquina
The Machine

2006 / 89 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em Nordestina, cidadezinha perdida no ser-• Em Nordestina, cidadezinha perdida no ser-
tão, “Karina da rua de baixo” sonha ser atriz e partir para 
o mundo. Antes que seu amor lhe escape, “Antônio de 
Dona Nazaré” adianta-se numa cruzada kamikaze para 
trazer o mundo até Karina. Uma história em que os so-
nhos contradizem a realidade, as condições geográficas 
e políticas ameaçam conter a vida, e o amor desempe-
nha o papel de elemento transformador.

Synopsis • In Nordestina, a forgotten little town in the 
countryside, young Karina dreams of becoming a famous 
actress and setting out to see the world. In an attempt not 
to lose the love of his life, Antônio, Dona Nazaré’s son, sets 
off on a kamikaze journey to bring the world to Karina. 
The movie is a story in which dreams contradict reality, 
geographical and political conditions threaten to restrain 
life, and love plays a transforming role.





Sandra Werneck

Meninas
Teen Mothers

2006 / 71 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2006

Berlin Festival
Miami International Film Festival
Guadalajara International Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Buenos Aires Film Festival

Festivais
2006

Berlin Festival
Miami International Film Festival
Guadalajara International Film Festival
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Buenos Aires Film Festival

Sinopse • No dia em que completa• No dia em que completa 13 anos, Evelin descobre que está grávida 
de seu namorado, um rapaz de 22 anos que acaba de se desligar do tráfico de 
drogas, para o qual trabalhava, na Rocinha, Rio de Janeiro, onde vivem. Luana, 
aos 15 anos, também está grávida, mas a possibilidade de um aborto nem pas-
sou pela sua cabeça. Órfã de pai, ela vive com quatro irmãs e a mãe em uma 
casa onde só há mulheres. Desde cedo, ajuda a mãe a criar as irmãs mais no-
vas, e há meses vinha alimentando a idéia de ter um filho “só para ela”. Edilene 
não planejou nem evitou sua gravidez. Tampouco o fez sua mãe. Agora, mãe e 
filha estão grávidas. Edilene espera um filho de Alex, por quem é apaixonada. 
Alex engravidou ao mesmo tempo sua vizinha, Joice, de 15 anos. Edilene, aos 14 
anos e grávida, já vai viver o drama de um triângulo amoroso. Ao longo de um 
ano, a equipe acompanhou o cotidiano destas quatro “meninas-mães”.

Synopsis • On her 13th birthday, Evelin finds out that she is pregnant by her 
boyfriend, who is 22 years old and has just stopped working for the local drug 
dealers in Rocinha, a slum in Rio de Janeiro. Fifteen-year-old Luana is also 
pregnant, but the possibility of having an abortion hasn’t even crossed her 
mind. Having lost her father very early, Luana lives with her four younger sis-
ters and her mother in a female-only house. Since she was little she has helped 
her mother bring up the girls and lately she has been thinking of having a child 
“only for herself”. Edilene has neither planned nor avoided pregnancy. The 
same goes for her mother, so now both mother and daughter are pregnant. 
Edilene is expecting a baby from Alex, who she is in love with. However, 15-
year-old Joice, Edilene’s neighbor, is also pregnant by Alex. Edilene, at the age 
of 14, faces the drama of being in a love triangle. The movie follows the daily 
lives of these four young girls for a whole year. 



Mensageiras da Luz – 
Parteiras da Amazônia
The Amazon Midwives

2006 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O documentário focaliza a vida das parteiras• O documentário focaliza a vida das parteiras 
tradicionais do Estado do Amapá. Pesquisa recente re-
vela que 918 parteiras atuam na região, que tem a maior 
ocorrência de partos normais do Brasil. Mensageiras da 

Luz – Parteiras da Amazônia enfoca a missão dessas 
mulheres que são donas-de-casa, pescadoras, agriculto-
ras e extrativistas de castanha, e deixam seus lares para 
auxiliar as parturientes a dar à luz.

Synopsis • A documentary exploring the livelihoods of 
traditional midwives in the northern state of Amapá. A 
recent survey found that 918 midwives work in the re-
gion, which has the highest normal birth rate in Brazil. 
The Amazon Midwives explores the additional work 
done by these women, themselves housewives, fisher-
folk, farmers and nut-gatherers, who set out from their 
homes to help women give birth.



Evaldo Mocarzel





Walter Carvalho

Moacir, Arte Bruta
Moacir, Raw Art

2006 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
ABD Award

Festival CineCeará
Special Jury Award

Festivais
2005

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Prêmio ABD

Festival CineCeará
Prêmio Especial do Júri

Sinopse • Moacir, negro, pobre e isolado,• Moacir, negro, pobre e isolado, 42 anos, é um pintor que vive num 
recanto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em condições de po-
breza. É humilde, com problemas de audição, fala e formação óssea, um qua-
símodo. Vive isolado numa casa com a mãe e familiares, que cultivam uma 
lavoura de subsistência. Ausente do mundo exterior, passa o dia desenhando 
e pintando com lápis de cêra o que vem de sua imaginação intrigante. São de-
senhos de um universo particular da chapada: seres humanos, fauna e flora, 
visões, religião e sexo. Figuras místicas de santos e beatos. São visões com re-
ferências anatômicas desconhecidas carregadas de sensualidade e erotismo. 
O traço do artista nos impressiona pelo primitivismo e, ao mesmo tempo, pela 
sua extraordinária beleza. O filme registra o seu dia-a-dia, desenhando sem 
parar e a visita do artista plástico goiano Siron Franco, numa espécie de con-
fronto entre o primitivo e o moderno.

Synopsis • Moacir is a 42 year-old, black painter, who lives in a corner of the 
Chapada dos Veadeiros National Park, in poverty and isolation, with his mother 
and family. He is a humble man with hearing, speech and bone structure prob-
lems. His family practice subsistence gardening. Absent from the outside world 
he spends the days drawing and painting with wax crayons whatever comes 
into his mind. Drawings of a particular regional universe: human beings, fauna 
and flora, visions, religion and sex. Mystical figures of saints and holy men. They 
are visions with unknown anatomical references charged with sensuality and 
eroticism. The artist’s lines amaze us with their primitivism and at the same 
time their extraordinary beauty. The film shows his day-to-day life of non-stop 
drawing, and the visit of an artist from Goiás, Siron Franco, which was like a 
confrontation between the primitive and the modern. 



Festivals
2005

Berlin International Film Festival
San Francisco International Film Festival
Karlovy Vary International Film Festival
Message to Man – St. Petersburg
Moscow International Film Festival
Melbourne International Film Festival
The World Film Festival – Montreal
Quebec City’s International Film Festival
International Film Festival of India
Festival International du film d’Amiens
Pusan International Film Festival
Gijón International Film Festival
Black Nights Film Festival – Tallinn
Zinebi
International Festival of Documentary and Short Films
Reel Music 20 – Portland Art Museum
Göteborg Film Festival
Arctic Light Filmfestival
Mar del Plata International Film Festival
Sofia International Film Festival
Experience Music Project Museum
Minneapolis / St. Paul International Film Festival, 
Istanbul International Film Festival
Washington dc International Film Festival
nxne Music & Film Festival
The 14th Annual Vermont International Film Festival
Festival dei Popoli
Rio Film Festival
São Paulo Film Festival

Festivais
2005

Berlin International Film Festival
San Francisco International Film Festival
Karlovy Vary International Film Festival
Message to Man – St. Petersburg
Moscow International Film Festival
Melbourne International Film Festival
The World Film Festival – Montreal
Quebec City’s International Film Festival
International Film Festival of India
Festival International du film d’Amiens
Pusan International Film Festival
Gijón International Film Festival
Black Nights Film Festival – Tallinn
Zinebi
International Festival of Documentary and Short Films
Reel Music 20 – Portland Art Museum
Göteborg Film Festival
Arctic Light Filmfestival
Mar del Plata International Film Festival
Sofia International Film Festival
Experience Music Project Museum
Minneapolis / St. Paul International Film Festival
Istanbul International Film Festival
Washington dc International Film Festival
nxne Music & Film Festival
The 14th Annual Vermont International Film Festival
Festival dei Popoli
Rio Film Festival
São Paulo Film Festival

Moro no Brasil
Sound of Brazil

2006 / 105 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Mika Kaurismäki

Sinopse • O diretor finlandês Mika Kaurismäki mer-• O diretor finlandês Mika Kaurismäki mer-
gulha na transbordante diversidade musical brasileira. 
Numa viagem exploratória de 4000 quilômetros através 
de um país que conhece intensivamente há uma déca-
da, ele nos mostra músicos, cantores e dançarinos dos 
mais diferentes ritmos, indo muito além do samba e da 
bossa nova. Em seu primeiro documentário, Kaurismäki 
deixa que esta riqueza musical fale por si mesma – por 
meio de histórias pessoais, da apresentação de estilos 
musicais de diversidade impressionante e, especial-
mente, através das letras das canções, que foram legen-
dadas para o público internacional.

Synopsis • Brazilian music in all of its exuberant diver-
sity bubbles out of this movie by Finnish director Mika 
Kaurismäki. In a 2,500 mile trek through a country he 
has known for over a decade, he brings before us mu-
sicians, singers and dancers of many and varied styles 
and rhythms—far beyond the samba and bossa nova. 
In this movie, his first documentary, Kaurismäki lets the 
richness of the music speak for itself—the personal sto-
ries, an impressive panoply of musical styles and, above 
all, lyrics with flowing subtitles for the international 
viewing public.



Morro da Conceição
Conceição Hill

2006 / 85 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse •• Morro da Conceição é um registro de con-
versas com os moradores mais antigos, filhos de portu-
gueses, nascidos no morro, que é patrimônio histórico 
do Rio de Janeiro. Estes moradores contam, através de 
suas histórias de vida, parte da história da cidade ao 
longo do século xx.

Synopsis • Conceição Hill features conversations with 
eight of the earliest residents—Portuguese descen-
dants—of this hill, which is an important historical 
landmark in Rio de Janeiro, Brazil. Through their life 
stories, they offer an overview of the history of the city 
along the 20th century. 



Cristiana Grumbach

Festivals
2005

Mostra Internacional de Cinema em São Paulo
New Directors Competition

Forumdoc.bh – Festival do Filme Documentário e Etnográfico
ccbb – Encontro com o Cinema Brasileiro do Rio de Janeiro e Brasília
2006

Cine Sul – Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo (Mostra Sessão Escola)
Florianópolis Audiovisual (Mostra Extra fam Documentário)

Festivais
2005

Mostra Internacional de Cinema em São Paulo
Competição Novos Diretores

Forumdoc.bh – Festival do Filme Documentário e Etnográfico
ccbb – Encontro com o Cinema Brasileiro do Rio de Janeiro e Brasília
2006

Cine Sul – Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo (Mostra Sessão Escola)
Florianópolis Audiovisual (Mostra Extra fam Documentário)





Daniel Filho

Sinopse • O filme é uma comédia romântica com to-• O filme é uma comédia romântica com to-
ques de humor negro, ingredientes de filme policial, tri-
lha sonora dos anos 80 e conta a história de duas irmãs 
completamente diferentes, mas unidas por um objetivo 
comum: vingar-se da avó, uma velha má, que no passa-
do infernizou a vida das duas meninas com seus rígidos 
conceitos de educação. O filme se passa no dia da tão 
sonhada vingança, em que as duas seqüestram a avó e a 
levam para a casa de praia da família.

Synopsis • A romantic comedy with shades of dark 
humor; this detective movie with its eighties soundtrack 
tells the story of two very different sisters united by a 
common goal: to get even with their evil grandmother 
for making their childhood a living hell with her strict 
and hidebound ideas about child-rearing. The setting 
for the movie is the day of reckoning itself, when the 
pair kidnaps the grandmother off to a beach house 
owned by the family.

Muito Gelo e Dois
Dedos D’Água
Lots of Ice and a Little Bit of Water

2006 / 98 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Festivais
2006

Festival de Cinema de Campo Grande – Festcine Pantanal
Melhor Filme – Júri Popular

Festival América do Sul
Brazilian Film Festival of Miami
Melhor Edição de Som, Prêmio Especial do Júri

Mostra de Cinema de Tiradentes
Brazilian Film Festival of New York
Festival de Cinema Brasileiro em Israel

Mulheres do Brasil
Women of Brazil

2006 / 113 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Mulheres do Brasil é um longa-metragem que 
mistura ficção e documentário. Reúne cinco histórias de 
escritoras brasileiras, situadas em diferentes regiões do 
Brasil. O filme tenta compor a alma feminina brasileira, 
através de histórias ora sensuais, divertidas e delicadas, 
ora debochadas e cruéis. Laura, Esmeralda, Telma, Ana 
e Martileide são as protagonistas que dão títulos a essas 
histórias – personagens de diferentes culturas e classes 
sociais, com experiências de vida singulares, vivendo mo-
mentos especiais em suas trajetórias. Tempo de rupturas, 
descobertas, alegrias, tristezas, desvio de rotas e recome-
ço. Mulheres comuns movidas pela eterna e inquietante 
busca de seus desejos e sonhos.



Malu de Martino

Festivals
2006

Festival de Cinema de Campo Grande – Festcine Pantanal
Best Film – Jury Award

Festival América do Sul
Brazilian Film Festival of Miami
Best Sound Editing, Special Jury Award

Mostra de Cinema de Tiradentes
Brazilian Film Festival of New York
Festival de Cinema Brasileiro em Israel

Synopsis • Women of Brazil is a feature film that mixes 
fiction and documentary. It tells five stories by Brazilian 
female writers, which take place in different parts of the 
country. Women of Brazil tries to show the soul of Bra-
zilian women through stories that are at times sensual, 
amusing and soft, while at other times they are sarcastic 
and cruel. Laura, Esmeralda, Telma, Ana and Martileide 
are the protagonists who lend their names to the titles 
of these stories. They are characters from different cul-
tural and social classes with unique life experiences, 
who are going through special moments in their lives. A 
time of turning-points, discoveries, sadness, happiness, 
reconsiderations and restarts. They are ordinary women 
moved by a never-ending, restless search for their de-
sires and dreams





David Schürmann

O Mundo em Duas Voltas
The World in Two Round Trips

2006 / 80 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Em• Em 1519, o capitão português Fernão de Ma-
galhães arriscou-se a viajar na contramão das grandes 
navegações e acabou provando que a Terra é redonda. 
Em 1997, a Família Schürmann se lançou ao mar para 
uma nova volta ao mundo, seguindo a rota de Maga-
lhães. Duas grandes viagens em um único e emocionan-
te filme, com imagens de mais de 30 países, abrangendo 
quatro continentes e três oceanos.

Synopsis • In 1519, Portuguese sea captain Ferdinand 
Magellan risked everything to travel the opposite direc-
tion taken by major explorers of his day and wound up 
proving that the earth was round. In 1997, the Schür-
mann’s, a Brazilian family, took to the sea in the wake of 
Ferdinand Magellan’s voyage round the world, and dis-
covered unceasing wonders. Two great ocean voyages 
combined in one emotion-filled movie, which brings 
images from over 30 different countries, covering 4 con-
tinents and 3 oceans. 



Festivals
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Festival de Cannes (Screening)

Festivais
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Festival de Cannes (Screening)

Musicagem
Musicagem

2006 / 77 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Um documentário. Um Neologismo sonoro...• Um documentário. Um Neologismo sonoro... 
Um Caleidoscópio Músical. O filme experimenta e, aci-
ma de tudo, pergunta sobre a música e suas vertentes, da 
criação à distribuição. Nesse laboratório visual de mon-
tagem cifrada, o filme confronta opiniões e definições de 
músicos, empresários, acadêmicos, artistas eruditos e 
populares, a partir da música e vida de Fernando Sardo, 
um luthier que tira uma sonoridade incomum de instru-
mentos criados com materiais reciclados.

Synopsis • A documentary. A sonorous neologism... 
A musical kaleidoscope. The film experiments with and, 
above all, questions music and its aspects, from the cre-
ation to the distribution. In this visual laboratory of cod-
ed assembly, the film confronts opinions and definitions 
of musicians, businessmen, academics, classical and pop 
artists, taking as its starting point the life and music of 
Fernando Sardo, a luthier who can get the most unusual 
sonority of instruments made of recycled materials. 



Edu Felistoque

Nereu Cerdeira



Festivais
2005

Festival de Tiradentes
Festival de Recife
Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Prêmio Especial Gilberto Freire 

Festival Infanto-Juvenil de Florianópolis
Festival Internacional de Brasília
2006

Madrid Festival fici

No Meio da Rua
The Game Boys

2006 / 93 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Um menino rico de• Um menino rico de 10 anos, Leonardo, em-
presta seu Gameboy para Kiko, um menino pobre da 
mesma idade, que faz malabarismo com bolas num sinal 
de trânsito. Acusado de ser irresponsável pela mãe e proi-
bido de voltar a se encontrar com Kiko, Leonardo foge de 
uma aula para pegar o jogo de volta, mas descobre que 
foi roubado por dois meninos que trabalham para o trá-
fico de drogas na favela onde Kiko mora e vai com ele à 
favela para recuperar o jogo, vivendo uma aventura que 
o transformará para sempre.



Antônio Carlos da Fontoura

Festivals
2005

Festival de Tiradentes
Festival de Recife
Best Actor, Best Supporting Actress, Gilberto Freire Special Award

Festival Infanto-Juvenil de Florianópolis
Festival Internacional de Brasília
2006

Madrid Festival fici

Synopsis • A ten-year-old rich kid, Leonardo, lends his 
Gameboy to Kiko, a poor boy that performs juggling tricks 
at the stoplights. After his mother accuses him of being 
irresponsible and forbids him from seeing Kiko again, 
Leonardo decides to cut class to get his game back, but he 
finds out he has been robbed by two boys who work for 
drug dealers based in the shanty town where Kiko lives. 
He goes there with Kiko and embarks on a grand adven-
ture that will change him forever. 



Nzinga
Nzinga

2006 / 85 min / Betacam / Color / Documentário-Drama - Docudrama



Octávio Bezerra

Sinopse • Documentário musical sobre a cultura afro-brasileira, cuja es-• Documentário musical sobre a cultura afro-brasileira, cuja es-
trutura narrativa se traduz por um jogo de búzios, ao qual nossa prota-
gonista chega atraída pelo “chamado do tambor” em busca de seu auto-
conhecimento e seu caminho. Viajando pela estrada da percussão, nas 
locações de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, a personagem conhece 
diferentes ritmos, grupos musicais e coreográficos, procurando e encon-
trando sua integração na sociedade brasileira. O filme é todo tecido sobre 
a teia da percussão, desde o toque ancestral da religião Candomblé até a 
música contemporânea afro-brasileira. As performances de Lia de Itama-
racá, das meninas baianas da Banda Didá de percussão, dirigidas musi-
calmente pelo maestro Nana Vasconcelos, retratam um Brasil mestiço que 
ginga protegido pela rainha Nzinga.

Synopsis • A musical documentary highlighting African culture in Brazil 
is narrated in terms of a cowrie-shell game. Our protagonist feels herself 
drawn, by the beating of drums, into finding herself and a path for her 
feet. The strong percussive beat carries her through Pernambuco, Bahia 
and Rio de Janeiro, where she learns different rhythms and—with troupes 
and choreographers to guide her—arrives at a sense of belonging in the 
culture and society of Brazil. The movie is skillfully woven into a back-
ground throbbing with drums, and embraces everything from primitive 
religion to contemporary African sounds in Brazil. Masterfully conducted 
by maestro Nana Vasconcelos, performances by Lia de Itamaracá, and 
the Didá percussion band and its baiana girls paint a picture, in colorful 
strokes, of the melting pot kingdom of Queen Nzinga.



Festivais
2005 

Mostra br de Cinema
Competição Novos Diretores

Festival do Rio (Première Brasi)
Festival de Málaga
Festival des 3 Amériques

Sinopse • Considerado um dos mais importantes compositores brasileiros• Considerado um dos mais importantes compositores brasileiros 
eruditos de vanguarda da segunda metade do século xx, Gilberto Mendes 
trouxe para o Brasil, nos anos 60, o movimento de renovação da música 
mundial iniciado, no final dos anos 50, por Stockhausen e Pierre Boulez, na 
Europa, e por John Cage, nos Estados Unidos. Sua mais famosa composição 
para coral, “Beba Coca-Cola”, sobre o poema homônimo de Décio Pignatari, 
data também dos anos 60. Santos Football Music, peça de sua autoria, es-
treou na Polônia em 1973. Com filmagens no Brasil, Alemanha, Bélgica, Ho-
landa e Rússia, o documentário mistura entrevistas, viagens internacionais e 
históricas obras do compositor, hoje com 82 anos.



Festivals
2005 

Mostra br de Cinema
New Directors Competition

Festival do Rio (Première Brasi)
Festival de Málaga
Festival des 3 Amériques

A Odisséia Musical de
Gilberto Mendes
Gilberto Mendes, a Musical Odyssey

2006 / 115 min / DVCam / Color / Documentário - Documentary

Carlos de Moura Ribeiro Mendes

Synopsis • One of the most groundbreaking composers of serious music to 
come out of the latter half of the 20th century, Gilberto Mendes brought to 
Brazil, in the 1960s, the worldwide musical renaissance begun in the latter 
1950s by Stockhausen and Pierre Boulez in Europe, and John Cage in the 
usa. His most well-known choral composition, “Beba Coca-Cola” (“Drink 
Coca-Cola”), based on Décio Pignatari’s poem by the same name, also dates 
back to the sixties. Combining footage shot in Brazil, Germany, Belgium, 
Holland and Russia, the documentary is a medley of the 82-year-old com-
poser’s interviews, travels abroad and historic works.





Amauri Tangará

Festivals
2004

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2005

Festival Internacional de Cinema de Campo Grande
Festival Internacional de Cinema de São Luís do Maranhão
Festival Internacional de Cinema Infantil de Florianópolis
Festival de Cinema de Maringá
Gramado Cine e Vídeo
Festival de Cinema Brasileiro de Nova York
Festival Internacional de Cinema Infantil
2006

Festival de Cine Inédito de Islantilla

Festivais
2004 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2005

Festival Internacional de Cinema de Campo Grande
Festival Internacional de Cinema de São Luís do Maranhão
Festival Internacional de Cinema Infantil de Florianópolis
Festival de Cinema de Maringá
Gramado Cine e Vídeo
Festival de Cinema Brasileiro de Nova York
Festival Internacional de Cinema Infantil
2006

Festival de Cine Inédito de Islantilla

A Oitava Cor do
Arco-Íris
The Eighth Color Of The Rainbow

2006 / 80 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Na pequena Vila de Nossa Senhora da Guia vive o menino João-• Na pequena Vila de Nossa Senhora da Guia vive o menino João-
zinho, criado pela avó, dona Didinha, que está muito doente. Uma noite, 
Joãozinho desperta com as orações de sua avó pedindo a Deus que a leve 
embora. Ao ouvir isso, Joãozinho toma uma importante decisão: vender 
Mocinha, a cabrita, o único animal de estimação que possuía e com o di-
nheiro comprar os remédios que sua avó necessita.

Synopsis • Joaozinho is raised by his grandmother Didinha, who is very 
sick. Didinha’s prayers asking God to take her away wakes Joaozinho up one 
night. He, thus, decides to sell Mocinha, his little goat. It is the only way he 
can afford to buy the medicine necessary to heal his grandmother. 



Olhar Estrangeiro
The Foreign Eye

2006 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2005

Festival do Rio
Festival de São Paulo
2006

Festival Brasileiro de Paris

Festivais
2005

Festival do Rio
Festival de São Paulo
2006
Festival Brasileiro de Paris



Lúcia Murat

Sinopse •• Olhar Estrangeiro é um filme sobre os cli-
chês e as fantasias que se avolumam pelo mundo afora 
sobre o Brasil. Baseado no livro O Brasil dos Gringos, 
de Tunico Amâncio, o documentário mostra a visão que 
o cinema mundial tem do país. Filmado na França, Su-
écia e eua, o filme, por meio de entrevistas com direto-
res, roteiristas e atores, desvenda os mecanismos que 
produzem esses clichês.

Synopsis • The Foreign Eye is about Brazilian stereo-
types worldwide. Based on the book O Brasil dos Grin-

gos, by Tunico Amâncio, the documentary shows the im-
age that world cinema has of Brazil. It was shot in France, 
Sweden and the United States. The movie, through inter-
views with directors, screenwriters and actors, unveils 
the mechanisms that produce that image. 



Outra Memória
Another Memory

2006 / 82 min / HDCAM / Color / Ficção - Fiction



Chico Faganello
Sinopse • Para celebrar o aniversário da sua próspera cidade, um diretor• Para celebrar o aniversário da sua próspera cidade, um diretor 
de teatro precisa montar uma peça sobre uma grande atriz do passado que 
lembre a força da colonização alemã. Decidido a conquistar o papel de pro-
tagonista, um dos atores subverte o roteiro do diretor, trazendo para a peça 
cenas sobre o extermínio de índios e sobre o nazismo, temas ainda hoje 
evitados naquele vale do sul do Brasil. Tendo por base a vida da atriz Edi-
th Gaertner, sobrinha do Dr. Blumenau, Outra Memória é um filme sobre 
como a história foi escrita.

Synopsis • To celebrate the anniversary of the city where he lives, a the-
ater director has to stage a play about a great actress from the past and also 
a symbol of the strength of the German colonization that occurred in the 
South of Brazil by the end of the 19th century. Decided to be the leading man, 
one of the actors subverts the director’s plot to include scenes that reflect in-
dian ethnocide and nazism—themes that are still avoided in the auspicious 
and white South of Brazil. Based on actress Edith Gaertner’s life, Another 

Memory is a story about how history has been written. 





Flávio R. Tambellini

Sinopse • O filme fala sobre o crescimento gerado pela• O filme fala sobre o crescimento gerado pela 
perda de um ente querido. O cenário é a cidade do Rio 
de Janeiro, onde vive Antônio, um jovem de 17 anos, so-
nhador, inteligente e inexperiente, que se vê subitamente 
confrontado com a morte do pai, poucas horas após tê-la 
desejado ardentemente durante uma discussão calorosa. 
Movido por sua culpa, Antônio descobrirá como foram 
os últimos momentos de vida do pai e chegará a Car-
mem, uma linda mulher que parece envolvida no crime. 
A partir dela, Antônio voltará ao passado dos anos 70, en-
veredando por um triângulo amoroso que envolveu sua 
mãe. Desastradamente apaixonado, o tímido Antônio vai 
se confrontar com o falecido pai, com quem travará um 
diálogo imaginário, enquanto tenta livrar-se da culpa e 
entender o mundo que se revela a ele. 

Synopsis • The movie is about growth amidst the loss 
of someone dear. Set in Rio de Janeiro, The Passenger 
tells the story of Antônio, 17 years old, a bright, dreamy 
and inexperienced teenager, who is brutally confronted 
with his father’s death, only a few hours after a heated 
argument during which Antônio wished him dead. The 
guilt-ridden Antônio will stumble into surprising in-
formation, which will lead him to his father’s final mo-
ments and Carmen, a beautiful woman who may have 
participated in the crime. Through Carmen, Antônio 
will travel back to the 1970s and unravel his father’s past, 
which includes a love triangle involving his mother. Di-
sastrously in love, the shy teenager will have to deal with 
guilt and confront his deceased father in an imaginary 
dialogue. A new world unveils itself to him, and he will 
try to understand it. 

O Passageiro, Segredos de Adulto
The Passenger, Adult Secrets

2006 / 105 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Person
Person

2006 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Marina Person

Festivals
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Internacional de Locarno

Festivais
2006

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Internacional de Locarno

Sinopse •• Person é um documentário sobre a vida e 
a obra do cineasta Luiz Sérgio Person (São Paulo s/a, 
O Caso dos Irmãos Naves). O documentário traz a re-
constituição da história do cineasta paulista por meio 
da viagem pessoal de sua filha Marina. A partir de en-
trevistas com amigos, familiares e pessoas que traba-
lharam com Person, ela busca descobrir algo mais do 
que datas e dados biográficos.

Synopsis • Person is a documentary about the life and 
work of Brazilian filmmaker Luiz Sérgio Person (São Paulo 

s/a, O Caso dos Irmãos Naves), made by his oldest daugh-
ter, Marina Person. Using interviews with friends, family 
and work colleagues, Person tries to find out more than 
just dates and biographical data.



Pro Dia Nascer Feliz
For a Better Day

2006 / 87 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



João Jardim

Festivals
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Best Documentary, Best Documentary – Popular Jury,

Best Documentary – Mostra da Juventude

2006

Festival de Gramado
Special Jury Award, Best Music

Associação Brasileira de Cinematografia
Best Documentary Cinematography

Festivais
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Melhor Documentário, Melhor Documentário – Júri Popular,

Melhor Documentário – Mostra da Juventude

2006

Festival de Gramado
Prêmio Especial do Júri, Melhor Música 

Associação Brasileira de Cinematografia
Melhor Fotografia de Documentário

Sinopse • Em três estados brasileiros, adolescentes de• Em três estados brasileiros, adolescentes de 
classes sociais distintas falam da vida na escola, seus 
projetos e inquietações. Professores também expõem 
seu cotidiano profissional, ajudando a discutir o sistema 
educacional brasileiro.

Synopsis • Brazilian teenagers, from different social 
classes and parts of the country, talk about their school 
lives, plans and worries. Teachers speak about their 
day-to-day lives, thus helping to discuss the Brazilian 
educational system.





Leopoldo Nunes

O Profeta das Águas
The Prophet of the Waters

2006 / 83 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivals
2006

fica – Festival Internacional do Cinema e Vídeo Ambiental
Best Feature Film

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários

Festivais
2006

fica – Festival Internacional do Cinema e Vídeo Ambiental
Melhor Filme de Longa Metragem 

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários

Sinopse • Em Rubinéia, São Paulo, barranca do Rio Paraná, vive Aparecido• Em Rubinéia, São Paulo, barranca do Rio Paraná, vive Aparecido 
Galdino, o Profeta das Águas. Durante a década de 1970, ele passou por um 
episódio muito intenso: foi preso e torturado pela ditadura militar e cumpriu 
pena num manicômio judiciário. Além de abençoar e curar o povo das doenças, 
ele defendia os trabalhadores rurais contra a desapropriação de suas terras pela 
inundação da hidrelétrica de Ilha Solteira. Hoje, com sua atual esposa e seus 
dez novos filhos, está interessado na formação da Nova Geração.

Synopsis • In Rubinéia, São Paulo, Brasil, on the riverside of Rio Paraná, 
lives Aparecido Galdino, the Prophet of the Waters. During the 1970s, he lived 
a hard process: he was arrested and tortured by the Brazilian military dicta-
torship and stayed for seven years in a prison-run psychiatric asylum. He 
was a blesser who cured poor people from diseases and protect the rural 
workers against the loss of their lands, as a consequence of the construction 
of a hydroelectric unit, in Ilha Solteira. Today, with his wife and ten small 
children, he is concerned about the New Generation of human beings. 



Quarta B
Quarta B

2006 / 90 min / DVCam / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Best Feature Film – Popular Vote

2006

Festival de Cinema de Toulouse
Festival Internacional de Cinema do Uruguai
Festival de Cinema de Cuiabá

Festivais
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Melhor Longa-Metragem – Voto Popular

2006

Festival de Cinema de Toulouse
Festival Internacional de Cinema do Uruguai
Festival de Cinema de Cuiabá



Marcelo Silva Galvão

Sinopse • Uma professora primária, um diretor, um faxineiro e quinze• Uma professora primária, um diretor, um faxineiro e quinze 
pais, todos reunidos em um único ambiente para discutir um assunto 
polêmico: o que fazer quando um tijolo de maconha é encontrado em 
uma turma de quarta série. É dentro deste cenário que o filme se desen-
volve, cheio de acusações, intrigas e várias revelações, conforme cada 
pai procura proteger a integridade de sua família. Pais e professores che-
gam a um consenso de que a melhor maneira para solucionar o caso é 
se transpor para o universo dessa criança drogada. Então resolvem, por 
meio de uma votação, fumar um baseado. Desta forma, fragilidades e 
segredos obscuros acabam se revelando pelos integrantes da reunião, 
que mudam suas personalidades em decorrência dos efeitos da droga. 
E assim o objetivo principal da reunião acaba indo para segundo pla-
no, resgatado apenas por um dos pais que, por não ter fumado a droga, 
tenta, a todo custo, fazer com que todos mantenham o foco na reunião. 
Quarta B é muito mais do que um filme sobre drogas. É um filme sobre 
a vida, nossos medos e nosso egoísmo em uma sociedade que tenta so-
breviver a todo custo.

Synopsis • A primary school teacher, a principal, a janitor and 15 parents, all 
gathered in the same room to discuss a taboo subject: what to do when drugs 
are found in a 10-year-olds’ class. Accusations, intrigue and many revelations 
appear as each one of the parents tries to protect the integrity of his own family. 
Parents and teachers reach the consensus that they should transport them-
selves to the universe of the child who is using drugs. Thus, they decide by vote 
to smoke a joint. Fragilities and obscure secrets end up being revealed by the 
people at the meeting, as their personalities change due to the drug effects. And 
what seemed to be the main reason for the meeting ends up being lost amidst 
lies, hypocrisy and dissimulation. One parent, who hasn’t used the drug, tries 
his best to keep the focus of the meeting. Quarta B is much more than a film 
about drugs. It is a film about life, our fears and our selfishness within a society 
that is trying to survive at any cost. 



O Quinze
The Years of the Great Drought

2006 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2004

Festival de Gramado
Best Editing

2005

Festicine Goiânia
Best Direction, Best Editing, Best Sound

FestCine Natal
2006

Festcine Maringá

Festivais
2004

Festival de Gramado
Melhor Montagem

2005

Festicine Goiânia
Melhor Direção, Melhor Montagem, Melhor Som

FestCine Natal
2006

Festcine Maringá



Jurandir OliveiraSinopse • Em• Em 1915, ano da grande seca que dizima uma 
boa parte da população pobre do estado do Ceará, uma 
jovem professora, Conceição, trabalha em Fortaleza e vai 
passar férias na fazenda da avó, no município de Quixadá. 
Lá, além de conviver com o flagelo da seca, ela se envol-
ve emocionalmente com um primo, Vicente, que é fazen-
deiro e está concentrado em salvar o gado da fome e da 
praga de carrapatos que assola o sertão. Apesar de muito 
rezar, Mãe Inácia, avó de Conceição, está convencida de 
que a seca será longa e embarca em um trem para a capi-
tal, levando consigo sua neta. Vicente viaja à capital e faz 
uma visita a Conceição, quando, então, os dois se desen-
tendem. O ano seguinte começa com muita chuva, tanto 
no litoral como no sertão. Mãe Inácia retorna à fazenda no 
Quixadá. Vicente salva seu gado e tudo volta ao normal. 
Algum tempo depois, Conceição, novamente de férias, vai 
ao Quixadá e encontra Vicente. Mas seus destinos já não 
mais se cruzam.

Synopsis • The scene is the middle of the central arid 
plateau of the northeastern State of Ceará. In 1915, when 
a great drought wipes out most of the poor population of 
the state of Ceará, a young teacher, Conceição, who works 
in the State capital, Fortaleza, spends her vacation at her 
grandmother’s farm in the town of Quixadá. It is there that, 
besides experiencing the hardships of the drought, she be-
comes emotionally involved with her cousin Vicente. He is 
a farmer, and most of his time is taken up with trying to 
save his cattle from starvation and the plague of ticks that 
has infested the region. In spite of all her prayers, Mother 
Inacia, Conceição’s grandmother, is quite convinced that 
the drought is there to stay and sets off by train for the 
capital, taking Conceição with her. Vicente goes to the 
capital to visit Conceição and they fall out. The following 
year begins with torrential rain, both on the coast and in 
the desert hinterland. Mother Inacia returns to her farm. 
Vicente’s cattle is saved and life returns to normal. Some 
time later, Conceição once again spends her vacations in 
Quixadá and runs into Vicente. Their destinies, however, 
lead them to separate paths. 



Se Eu Fosse Você
If I Were You

2006 / 104 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2006

Première Brazil New York – moma

Brazilian Film Festival Israel – Tel Aviv
Brazilian Evening in la

Cine Ceará
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Festival de Gramado

Festivais
2006

Première Brazil New York – moma

Brazilian Film Festival Israel – Tel Aviv
Brazilian Evening in la

Cine Ceará
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Festival de Gramado



Sinopse • Cláudio,• Cláudio, 50 anos, publicitário bem-sucedido, 
dono de uma agência de publicidade, e Helena, 40 anos, 
professora de música, são casados há muitos anos e já ca-
íram na rotina. É indiscutível que se amam, mas que casal 
não tem uma briguinha de vez em quando? Porém, um 
dia, uma dessas briguinhas vira uma brigona, e percebem, 
em pânico, que foram atingidos por um fenômeno inexpli-
cável: uma troca de corpos. A consciência de Cláudio está 
no corpo de Helena e vice-versa. Apavorados, decidem 
manter uma aparência de normalidade até conseguirem 
reverter aquela incrível situação. Para isso, cada um é obri-
gado a assumir, em todos os sentidos, a vida do outro. A 
isto, somam-se outras dificuldades, como as intervenções 
da mãe de Helena, bisbilhotando a vida do casal, as pres-
sões do sócio da agência, ameaçando vendê-la, a tensão 
de serem descobertos etc. Mas logo eles percebem que 
a única maneira de sobreviver a tantos desafios é se uni-
rem para tentar sair desta situação. E, à medida que vão 
suplantando os obstáculos, vão aprendendo mais sobre o 
outro e sobre si mesmos. 

Synopsis • Cláudio is a 50-year-old successful advertis-
ing executive, and Helena is a 40-year-old music teacher. 
They have been married for many years and have fallen 
into routine. It is clear that they still love each other, but, 
like any other couple, they also have the occasional falling 
out. When one of these routine disagreements escalates 
into an unusually heated argument, the couple suddenly 
finds themselves in a most inexplicable situation: they 
have magically switched bodies. Cláudio’s mind is now 
stuck in Helena’s body, and vice-versa. They decide they 
have no choice but to pretend to be each other until they 
can figure out how to undo their incredible predicament. 
They then start living out each other’s routines. However, 
the couple has to deal with Helena’s meddling mother, 
the pressures of the agency’s majority partner, who is 
eager to sell it off etc. Soon the couple realizes that the 
only way they will get through their new challenge is by 
joining forces which is exactly what they end up doing. As 
they overcome the new obstacles, they learn more about 
each other and about themselves. 

Daniel Filho



Sinopse • Bem antes de morrer, Seo Chico já era uma fi-• Bem antes de morrer, Seo Chico já era uma fi-
gura singular, sendo conhecido muito além dos limites 
da cidade de Florianópolis. Seu engenho era freqüentado 
não apenas pelos amigos e fregueses vizinhos, mas por 
inúmeros visitantes vindos às vezes de muito longe que 
escolhiam a tranqüilidade do Sertão dos Indaiás para rea-
prender um modo de vida simples, adaptando-se ao ritmo 
calmo e natural dos tempos idos, comungando com Seo 
Chico. O lavrador era personagem vivo da história quase 
extinta dos engenhos de farinha, de cana-de-açúcar e dos 
alambiques na Ilha de Santa Catarina, atual Florianópo-
lis, no litoral sul do Brasil. O documentário testemunha 
os encontros dele com a equipe de filmagem, buscando 
transparecer, ao máximo, a intensidade emocional dessa 
experiência, tragicamente interrompida.

Seo Chico, um Retrato
Seo Chico, a Portrait

2006 / 95 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Festivais
2005

Cine Ceará
Melhor Fotografia

Forumdoc
Prêmio Especial do Júri

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Seleção Oficial, Novos Diretores



José Rafael Mamigonian

Synopsis • Long before he died, Seo Chico was already a 
unique character, well known far beyond the boundaries 
of the city of Florianópolis. His sugar and flour mill was 
visited not only by friends and neighboring customers, 
but by countless visitors coming at times from very far 
away who chose the quiet Sertão dos Indaiás to relearn a 
simple mode of life, adapting to the calm natural pace of 
times long since gone, chatting with Seo Chico. The mill-
owner is the living image of the all but extinct history of 
the flour mills, the sugar cane mills and the small distillers 
on the Island of Santa Catarina, today Florianópolis, on 
the southern coast of Brazil. The documentary witnesses 
his encounters with the filming team, in an endeavor to 
convey the emotional intensity of this experience to a 
maximum tragically cut short by Seo Chico’s death. 

Festivals
2005

Cine Ceará
Best Cinematography

Forumdoc
Special Jury Award

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Official Selection, New Directors





José Lavigne

Sinopse • A empresa que sempre criou as maiores e• A empresa que sempre criou as maiores e 
mais inventivas soluções para todos os males do mundo 
moderno está com um grande problema para resolver. 
A seriedade e eficácia dos produtos das Organizações 
Tabajara são julgadas nessa comédia dos humoristas 
do Casseta e Planeta. A grande pedra no sapato das 
organizações é um advogado: o incansável e idealis-
ta, mas nem por isso bem-sucedido, Dr. Botelho Pin-
to. Ele representa as vítimas dos mais revolucionários 
produtos das Organizações Tabajara. Para enfrentar os 
malfeitores, Dr. Botelho conta com a assistência de sua 
secretária gostosa, Priscila. Do lado da defesa estão os 
profissionais da Gel, Gel, Gel, Gel e Gel – advogados 
de Gel, que, no julgamento do século, representam as 
Organizações Tabajara.

Synopsis • A spoof corporation famous for finding the 
greatest and most inventive solutions for modern-day 
problems faces a tough challenge. Tabajara Organization’s 
products are satirically judged by Casseta e Planeta’s com-
ical troupe. The corporate empire’s most persistent pain 
in the side is a tireless and idealistic lawyer, the frustrated 
Dr. Botelho Pinto. Dr. Botelho represents the victims of 
the most revolutionary products manufactured by Orga-
nizações Tabajara. The good lawyer is assisted in his cru-
sade against evildoers by his gorgeous secretary, Priscilla. 
Counsel for the defense are Gel, Gel, Gel, Gel and Gel, of 
Gel Attorneys, representing Organizações Tabajara in a 
precedent-setting lawsuit.

Seus Problemas Acabaram!
Your Problems are Over!

2006 / 80 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



O Sol, Caminhando contra o Vento
The Sun against the Wind

2006 / 95 min / 35mm / PB - BW / Documentário - Documentary



Tetê MoraesSinopse • O filme se passa em• O filme se passa em 1967/68 ou, em outras pa-
lavras, no Brasil pós-golpe militar de 1964 e pré-ai-5. O 
período é marcado por passeatas estudantis, festivais de 
música, uma geração caminhando contra o vento. No co-
ração do Rio de Janeiro, nasce o jornal-escola O Sol, uma 
experiência única no jornalismo e na cultura brasileiros, 
que simbolizou o espírito de uma época. Por meio das 
páginas do jornal, de encontros e conversas com pesso-
as que participaram daquela experiência, de material de 
arquivo e músicas da época, foi resgatada a história da 
chamada “geração 68”.

Synopsis • The movie takes place in 1967/68; in other 
words, after the Brazilian military coup d’état of 1964 and 
before the Institutional Act Nº 5 (known as ai-5), which 
closed Congress, was decreed. It is about a period of time in 
which students march in protest against the government, 
music festivals are held frequently, and a whole genera-
tion “walk against the wind”. In the very heart of Rio de Ja-
neiro, the school newspaper O Sol (The Sun) is created—a 
unique experience in Brazilian journalism and culture—to 
embody the spirit of the time and the attitude of a genera-
tion. Through the pages of O Sol, archival material and 
songs from this period, through meetings and chats with 
people who participated in that experience, the history of 
the so-called “68 generation” is brought back to life. 



Sinopse • O funk carioca está repleto de MCs e bondes• O funk carioca está repleto de MCs e bondes 
formados por mulheres. No mercado dos bailes, as atra-
ções femininas são essenciais ao sucesso da noite. Tem 
Tati Quebra-Barraco puxando o coro do público, que can-
ta junto suas letras, tem Tchutchucas, Danadinhas, Bon-
de Faz-Gostoso e muitos outros bondes fazendo a massa 
delirar com seus requebrados. Tem de tudo para todos os 
gostos e o resultado é uma festa onde milhares de jovens 
repetem gestos e coreografias, e se divertem. O Rio de Ja-
neiro é o palco da cultura funk. Segundo alguns, a quanti-
dade de bailes funk beira os 500 por final de semana. En-
volvidos na produção destas festas estão equipes de som, 
empresários, DJs, donos e funcionários de clubes, equipes 
de iluminação, ambulantes vendendo comidas e bebidas 
nos locais e muitos freqüentadores. Enfim, temos aí uma 
economia sendo sustentada pelo desejo e talento de uma 
enorme população que vive nas favelas e subúrbios cario-
cas. Este filme procura mapear o universo do funk carioca 
sob a ótica das funkeiras, que também são mães, esposas, 
estudantes, trabalhadoras.

Synopsis • Rio de Janeiro’s funk scene is laced with MCs 
and groups of female dancers. The dance halls simply can-
not survive without them. Tati Quebra-Barraco, a success-
ful funk singer, leads the crowd in a sing-along. Tchutchu-
cas, Danadinhas, Bonde Faz Gostoso and other groups of 
women send the crowd into a frenzy with numerous move-
ments of the hips. There is something to tickle every taste at 
funk venues, where thousands of young people party down 
and make the same dance gestures and choreographed 
moves. Rio de Janeiro is the capital of funk culture. Some 
claim there are about 500 funk venues open on any given 
weekend. Sound crews, entrepreneurs, DJs, club owners 
and staff, lighting crews and even food and drink vendors 
are among those responsible for the production of these 
parties. In other words, there is a whole economy around 
it, which is supported by the needs and talents of an enor-
mous population living in the shanty towns and outskirts 
of Rio. The movie draws the outlines of Rio de Janeiro’s funk 
culture as seen by funk female dancers, who are also moth-
ers, wives, students and breadwinners.

Sou Feia Mas Tô Na Moda
I’m Ugly But Trendy

2006 / 61 min / Digital Video / Color / Documentário - Documentary



Denise Garcia

Festivals
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival do Rio de Janeiro
Slum Dunk Music Film Programme – London

Festivais
2005

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival do Rio de Janeiro
Slum Dunk Music Film Programme – Londres



Festivais
2005

Festival do Recife
Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro

Festival de Filmes Brasileiros de Miami
Melhor Ator

2006

Prêmio Sesc dos Melhores Filmes de 2006

Melhor Ator

2007

Prêmio fiesp/Sesi do Cinema Paulista 2007

Melhor Ator, Melhor Atriz

Prêmio Associação Paulista dos Críticos de Arte-Apca 2007

Melhor Ator

Sinopse • Quinzinho, caipira que mora em uma roça• Quinzinho, caipira que mora em uma roça 
distante, tem uma promessa a cumprir: levar seu filho 
de 10 anos para assistir a um filme do Mazzaropi, no ci-
nema, nos dias de hoje. Com sua mulher Zulmira, o filho 
Neco e o burro Policarpo, ele vai pelas cidades procu-
rando cumprir seu objetivo. Porém, aos poucos, percebe 
que os tempos são outros.

Tapete Vermelho
Red Carpet

2006 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Synopsis • Rural farmer Quinzinho made a promise long 
ago which he must keep today. He must take his 10-year-
old son to see a slapstick Mazzaropi movie at the theater. 
He sets off on this odyssey with his wife Zulmira, son 
Neco, and donkey Policarpo, going from town to town to 
accomplish his purpose. Slowly it begins to dawn on him 
that that was then, and this is now.



Luiz Alberto Pereira

Festivals
2005

Festival do Recife
Best Actor, Best Actress, Best Screenplay

Festival de Filmes Brasileiros de Miami
Best Actor

2006

Prêmio Sesc dos Melhores Filmes de 2006

Best Actor

2007

Prêmio fiesp/Sesi do Cinema Paulista 2007

Best Actor, Best Actress

Prêmio Associação Paulista dos Críticos de Arte-Apca 2007

Best Actor





José Araújo

Festivals
2005

Fribourg International FIlm Festival
World Première

Cine Ceará
Best Feature Film, Critics Award,

Best Art Direction

Mostra de São Paulo
Official Selection

Mostra de Valencia
Official Selection

London Latin American Film Festival
Official Selection

Innsbruck International Film Festival
Official Selection

Izola International Film Festival
Official Selection

Festivais
2005

Fribourg International FIlm Festival
Première Mundial

Cine Ceará
Melhor Longa-Metragem, Prêmio da Critica,

Melhor Direção de Arte

Mostra de São Paulo
Seleção Oficial

Mostra de Valencia
Seleção Oficial

London Latin American Film Festival 
Seleção Oficial

Innsbruck International Film Festival
Seleção Oficial

Izola International Film Festival
Seleção Oficial

As Tentações do
Irmão Sebastião
The Temptations of Brother Sebastian

2006 / 146 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em• Em 2030, o planeta está devastado por guerra e poluição. Irmão 
Sebastião, um noviço de uma congregação que sincretiza o cristianismo 
da era dos mártires com cultos messiânicos do sertão, prepara-se para sua 
ordenação. Mas, torturado por dúvidas, pela vergonha de haver sido vio-
lentado sexualmente quando criança e pela paixão desenfreada que sente 
pelo andrógino Irmão Gabriel, confessa-se com o fundador da ordem, Padre 
Sanctus, o único que pode salvá-lo.

Synopsis • Earth in the year 2030 is devastated by war and pollution. Brother 
Sebastian is a novice monk of a religious order blending Christianity with the 
teachings of later Messiahs of the hinterlands. On the eve of his ordination he 
is tortured by doubt, by psychological scars from childhood sexual molestation 
and by the deep and irresistible attraction he feels for the androgynous Brother 
Gabriel. He makes his confession to Father Sanctus, Founder of the Order and 
the only man who can save him.



Sinopse • Ofilme explora os limites do surfe. Seis câmeras• O filme explora os limites do surfe. Seis câmeras 
filmavam simultaneamente do ar, da água e do penhasco 
que envolve Jaws (o maior pico do mundo para ondas gi-
gantes), enquanto um seleto grupo de surfistas continuava 
sua jornada surreal atrás das maiores ondas já surfadas. O 
filme joga luz sobre a experiência física e espiritual ine-
rente a esse desafio tão perigoso. Os cineastas montaram 
takes extraordinários, que revelam performances de tirar o 
fôlego, mostrando alguns dos maiores “tow surfers” do pla-
neta: Archie Kallepa, Brad Gerlach, Buzzy Kerbox, Cheyne 
Horan, Garret Mac Namara, Ken ‘Skin dog’ Collins, Makua 
Rothman, Michel Larronde, Mike Parsons, Rodrigo Resen-
de, Ryan Rawson, Troy Allotis e Victor Lopez.

Festivais
2005

Hawaii Internacional Film Festival
San Diego Latino Film Festival
Festival Internacional do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de Cinema do Rio de Janeiro

Tow in Surfing
Tow in Surfing

2006 / 71 min / HDCam / Color / Documentário - Documentary



Rosaldo Cavalcanti
Jorge Guimarães

Synopsis • Six cameras whirring simultaneously from 
the air, water and cliffs surrounding Jaws (home of the 
world’s biggest waves) stretch the envelope for surf mov-
ies following the surrealistic journey of a handpicked 
collection of surfers seeking the largest waves ever rid-
den. The shots are breathtaking; the performances, ex-
traordinary, featuring some of the world’s most highly 
skilled “tow surfers.” The cast includes Archie Kallepa, 
Brad Gerlach, Buzzy Kerbox, Cheyne Horan, Garret Mac 
Namara, Ken ‘Skin dog’ Collins, Makua Rothman, Mi-
chel Larronde, Mike Parsons, Rodrigo Resende, Ryan 
Rawson, Troy Allotis and Victor Lopez.

Festivals
2005

Hawaii Internacional Film Festival
San Diego Latino Film Festival
Festival Internacional do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de Cinema do Rio de Janeiro



Sinopse •• Trair e Coçar é Só Começar é uma adaptação 
da peça homônima, escrita por Marcos Caruso. A peça, 
fenômeno teatral brasileiro, estreou em 1986, no Rio de 
Janeiro, e, tendo ficado em cartaz por 20 anos, ingressou 
no Guiness Book como a mais longa temporada inin-
terrupta do teatro nacional. Atraiu cerca de 4 milhões 
de espectadores. Inspirada no gênero “vaudeville”, essa 
comédia de costumes trata da história da intrometida 
empregada Olímpia. Olímpia ama seus patrões, Inês e 
Eduardo. Eduardo ama Inês, sua mulher, que ama Edu-

Trair e Coçar é Só Começar
Cheating in Chains

2006 / 94 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

ardo, seu marido. Inês é amiga de Lígia, que ama seu ma-
rido Cristiano. Cristiano ama Lígia, sua mulher. Vera ama 
Cláudio, seu marido, que não ama Vera. Inês pensa que 
Eduardo tem um caso com Salete, Cristiano pensa que 
Lígia tem um caso com Ricco, Vera pensa que Cláudio 
tem um caso com Inês e Eduardo pensa que Inês tem um 
caso com Cláudio. A ação se passa num condomínio de 
classe média onde Olímpia, uma empregada trapalhona, 
protagoniza as maiores confusões, fazendo com que to-
dos pensem que trair e coçar é só começar.



Synopsis • Cheating in Chains is based on a homonymous 
play by Marcos Caruso. The play opened in Rio de Janeiro, 
in 1986, and was a phenomenal success for 20 years. Thus, 
it was listed in the Guiness Book as the longest ever staged 
play in Brazil and was seen by approximately 4 million 
people. This vaudeville-inspired play is about an intrusive 
maid named Olímpia, who loves her bosses, Inês and Edu-
ardo. Eduardo loves Inês, his wife, who loves Eduardo, her 
husband. Inês is a friend of Lígia, who loves her husband 

Moacyr Góes

Cristiano. Cristiano loves Lígia, his wife. Vera loves Cláudio, 
her husband, who doesn’t love Vera. Inês thinks that Edu-
ardo is having an affair with Salete, Cristiano thinks that 
Lígia is having an affair with Ricco, Vera thinks that Cláudio 
has an affair with Inês and Eduardo thinks that Inês has 
an affair with Cláudio. The action takes place in a middle-
class condo, where Olímpia, a clumsy maid, creates a se-
ries of confusion, making everybody believe that love is a 
game in which one always cheats. 



Sinopse • A história se passa no Brasil, em• A história se passa no Brasil, em 1959, alguns 
anos antes da ditadura militar brasileira, estabelecida em 
1964. Mateus, sua esposa Antônia, seus três filhos e seu 
irmão Pedro, entusiasmados com o crescimento de Goi-
ânia (cidade construída para ser a capital de Goiás e vizi-
nha a Brasília, ainda em construção), abrem um bar, que 
é invadido pela polícia no dia de sua inauguração, sob o 
comando do delegado conhecido como “Capitão”. Um 
homem conhecido por “Flexa” é preso. Essa cena marca 
para sempre essa família.

Festivais
2006

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Som

Florianópolis Audiovisual Mercosul
Brazilian Film Festival of Miami
Brazilian Film Festival of New York
Mostra Crimes Políticos no Cinema do ccbb no Rio de 
Janeiro e São Paulo 

Veias e Vinhos:
Uma História Brasileira
Blood and Wine: A Brazilian Story

2006 / 99 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Synopsis • The story takes place in Brazil, in 1959, be-
fore the Brazilian dictatorship was established. Mate-
us, his wife Antônia, their three children and Mateus’ 
brother Pedro, enthusiastic about the growth of Goiâ-
nia (built to be the capital of the state of Goiás and a 
neighboring town to Brasília, then under construction) 
open up a bar. Cops invade it on its opening day, by 
orders of the police chief, known as Captain, and vio-
lently arrest a man known as “Flexa”. This scene marks 
this family forever. 

Festivals
2006

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Art Direction, Best Sound Editing

Florianópolis Audiovisual Mercosul
Brazilian Film Festival of Miami
Brazilian Film Festival of New York
Mostra Crimes Políticos no Cinema do ccbb no Rio de 
Janeiro e São Paulo 

João Batista de Andrade





Sinopse • Em uma cidade parada, onde nada de novo• Em uma cidade parada, onde nada de novo 
acontece, os cidadãos vivem sua vidinha individualista e 
insípida. Até que um dia, durante a madrugada, começam 
a surgir bilhetes colados nas portas das residências, revelan-
do segredos dos cidadãos. Instala-se em cada habitante o 
medo de ter sua privacidade invadida. Os bilhetes revelam 
negociatas, falcatruas, infidelidades, romances escusos, fi-
lhos bastardos, envolvendo seus cidadãos mais eminentes. 
Em meio ao caos estabelecido, paixões, traição e vingança 
vêm à tona e ninguém mais consegue distinguir a verdade 
da mentira. Baseado no romance de Gabriel García Már-
quez La Mala Hora, o filme conta uma história de amor e 
ódio, em que o passado e o futuro tornam-se obscuros.

Synopsis • In a small isolated town, whose inhabitants 
lead monotonous and self-centered lives, nothing new 
happens. But one day, at dawn, someone starts to leave 
anonymous messages on doors, alluding to secrets of the 
inhabitants’ private lives. People are afraid of having their 
privacy invaded. The messages reveal suspicious negotia-
tions, fraud cases, betrayal, hidden romances, bastard chil-
dren, and refer to the most powerful citizens in town. In the 
midst of this chaos, passion, betrayal and revenge come 
out into the open, and nobody can distinguish anymore 
between truth and lies. Based on Gabriel García Márquez’s 
novel La Mala Hora, the film tells a tale of love and hatred, 
in which past and future become blurred. 

O Veneno da Madrugada
In Evil Hour

2006 / 118 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivals
2005

Festival de Brasília
Best Cinematography, Best Art Direction

San Sebastian Festival
Biarritz Festival
Toulouse Festival
Festival de Tiradentes

Festivais
2005

Festival de Brasília
Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte

San Sebastian Festival
Biarritz Festival
Toulouse Festival
Festival de Tiradentes

Ruy Guerra



Festivals
2005 

Le Festival Théâtres au Cinéma
Special Guest

Brazilian Film Festival of Miami
Special Guest

Brazilian Film Festival of New York
Special Guest

Festivais
2005 

Le Festival Théâtres au Cinéma
Convidado Especial

Brazilian Film Festival of Miami
Convidado Especial

Brazilian Film Festival of New York
Convidado Especial

Vestido de Noiva
The Wedding Dress

2006 / 111 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Joffre Bretanha Rodrigues
Sinopse • Umamulher, seumarido, sua irmã, um diário e• Uma mulher, seu marido, sua irmã, um diário e 
uma cafetina. A bela Alaíde é atropelada e vai para o hospi-
tal. Entre dores e alucinações, ela começa a se lembrar de 
sua vida a partir do momento em que leu o diário da cafeti-
na Madame Clessi, que ela mesma encontrou quando sua 
família mudou-se para uma casa que fora um bordel. Em 
seu delírio, ela se encontra com a mítica cafetina a quem 
conta tudo o que se passou após a morte desta e se lembra 
das brigas perenes que teve com sua irmã, que amava o ho-
mem que, na época, era noivo de Alaíde e depois se tornou 
seu marido. Horas antes do atropelamento, ela descobre o 
plano de sua irmã e de seu marido para matá-la e se casa-
rem após sua morte. Realidade ou alucinação?

Synopsis • A woman, her husband, her sister, a diary and 
a madam. When beautiful Alaíde is run over, she is taken 
to the hospital. Amid hallucinations and severe pain, she 
remembers facts of her own life starting from the moment 
when she found Madam Clessi’s diary in the house her fam-
ily had then just moved into—a former brothel. In her de-
lirium, she tells Madam Clessi all that has happened after 
Clessi’s death. She also remembers the perennial fights she 
had with her sister, who loved the man who was then her fi-
ancé and now is her husband. A couple of hours before the 
accident, she discovers her sister and husband’s plan to kill 
her so they can get married. Reality or hallucination? 





Elza Cataldo

Festivals
2005

Mostra de Tiradentes
Festival Cine-Mulher
Festival do Rio
Mostra br de Cinema 
2006

Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay
International Film Festival of Saint Petersburg

Festivais
2005

Mostra de Tiradentes
Festival Cine-Mulher
Festival do Rio
Mostra br de Cinema 
2006

Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay
International Film Festival of Saint Petersburg

Vinho de Rosas
Rose Wine

2006 / 103 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Nos tempos da Inconfidência Mineira é mostrado o avesso da• Nos tempos da Inconfidência Mineira é mostrado o avesso da 
conspiração. Uma criança foi criada em um convento sem conhecer sua 
origem. Aos 18 anos, Joaquina descobre que é filha de Tiradentes e que a 
mãe está viva. Decide mudar o seu destino e, assim, vai revelando o que 
aconteceu com as mulheres dos Inconfidentes. Vinho de Rosas é um retrato 
delicado do barroco mineiro.

Synopsis • The movie shows the reverse side of the conspiracy against Por-
tuguese rule in Brazil, in 1789. Joaquina was raised in a convent not knowing 
her roots. At the age of 18, she discovers she is Tiradentes’—the leader of the 
conspiracy—daughter and that her mother is alive. She decides to change her 
fate and, by doing so, reveals what happened to the rebels’ wives. Rose Wine is 
a delicate portrait of the baroque age in Minas Gerais. 



Festivals
2006

Cine pe – Festival do Audiovisual
Best Music, Best Supporting Actress, Special Jury Award

Wood & Stock: 
Sexo, Orégano e Rock’n’Roll
Wood & Stock: Sex, Oregano and Rock’n’Roll

2006 / 81 min / 35mm / Color / Animação - Animation

Festivais
2006

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Música, Melhor Atriz Coadjuvante, Prêmio Especial do Júri



Otto Guerra

Sinopse • Em uma festa de fimde ano, na virada para• Em uma festa de fim de ano, na virada para 1972, na casa de Cosmo, 
estão os jovens Wood, Stock, Lady Jane, Rê Bordosa, Rampal, Nanico e Meia-
oito, que vivem intensamente o vapor barato total do flower power brasileiro 
ao explodir dos fogos. De repente, trinta anos se passam e nossos heróis, agora 
carecas e barrigudos, enfrentam as dificuldades de um mundo cada vez mais 
individualista e consumista. Família, filhos, trabalho, contas a pagar e solidão 
são conceitos que não combinam com o universo inconseqüente desses “bi-
chos-grilos’’ perdidos no tempo. O jeito é dar ouvidos à voz sábia de Raulzito e 
ressuscitar a velha banda de rock’n’roll.

Synopsis • At a party on New Year’s Eve 1972, we find some youngsters at Cos-
mos’ house: Wood, Stock, Lady Jane, Rê Bordosa, Rampal, Nanico and Meiaoito. 
They are immensely enjoying the purple haze of the Brazilian flower power while 
fireworks blast off. All of a sudden, 30 years have passed and our heroes, now 
bald and potbellied, face the difficulties of a more and more individualistic and 
consumerist world. Family, children, work, bills to pay and solitude are concepts 
that do not fit in the inconsequent universe of the 1970s. The solution is to listen 
to the wise voice of Raulzito and bring back the old rock’n’roll band. 



Xuxa Gêmeas
Xuxa Twins

2006 / 81 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Jorge Fernando

Sinopse • Duas irmãs gêmeas separadas na infância• Duas irmãs gêmeas separadas na infância 
– Elisabeth Dourado e Mel Montiel – se reencontram 
de forma inesperada. De um lado, Elisabeth, criada em 
berço de ouro, só se preocupa em herdar do pai a pode-
rosa empresa gráfica. Enquanto isso, Mel luta ao lado da 
professora Alice, sua melhor amiga, para manter o patro-
cínio que a sua escola recebe da mesma empresa, sem 
imaginar que ela também é filha do dono.

Synopsis • Twin sisters separated at birth, Elisabeth 
Dourado and Mel Montiel, finally meet as adults. Elis-
abeth was raised by a wealthy family and her primary 
concern is inheriting her father’s printing company. 
Meanwhile, Mel and her best friend Alice, a school-
teacher, struggle to maintain the financial support the 
school receives from the same printing company. Mel 
doesn’t know that she is also the boss’ daughter.



Sinopse • O documentário narra a saga de um grupo• O documentário narra a saga de um grupo 
de famílias organizadas pelo mst, acampadas no nor-
te do estado do Rio de Janeiro. Durante quatro anos, 
uma equipe de filmagens registrou reuniões de mobi-
lização, ocupações, despejos, manifestações públicas e 
dramas sociais dessas famílias nos diversos locais onde 
montaram acampamento.

Synopsis • A documentary saga on agrarian families 
organized by the Landless Worker’s Movement (mst) in 
the northern region of the State of Rio de Janeiro. A film 
crew spent four years recording the mobilization meet-
ings, squatter activities, expulsions, public demonstra-
tions and social drama faced by these families at their 
various campsites.

Zé Pureza
Ze Pureza

2006 / 97 min / DVCam / Color / Documentário - Documentary



Marcelo Ernandez

Festivals
2005

Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Festival do Filme Documentário e Etnográfico – FórumDoc
Festival Brasil Mais Plural
Unabhaengiges Midienfestival Tuebingen
Cinesul

Festivais
2005

Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Festival do Filme Documentário e Etnográfico – FórumDoc
Festival Brasil Mais Plural
Unabhaengiges Midienfestival Tuebingen
Cinesul





Zuzu Angel
Zuzu Angel

2006 / 104 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Os anos• Os anos 60 viraram o mundo de pernas para 
o ar, transformando todos os grupos sociais. Nesse con-
texto, a carreira de Zuzu Angel como estilista começa a 
deslanchar, enquanto seu filho Stuart ingressa no mo-
vimento estudantil. A diferença entre mãe e filho é gri-
tante. Ele luta pela revolução socialista. Ela é uma em-
presária. Finalmente, Stuart é preso, torturado e morto. 
Inicia-se o périplo de Zuzu pela libertação do filho e, de-
pois de revelada sua morte, em busca de seu corpo. Sua 
cruzada revela as vísceras da repressão. Incomoda tanto 
que, numa noite, num provocado desastre de carro, ela 
ganha o mesmo destino do filho.

Synopsis • It is the 1960s and everyone is caught up in a 
whirlwind of social change. Against this background, Zuzu 
Angel embarks on her career as a fashion designer while 
her son Stuart joins the student movement. The sharp dif-
ferences between mother and son are brought to the fore-
ground as he struggles for a social change in Brazil and she 
tries to manage her business. Eventually Stuart is arrested, 
tortured and killed. Zuzu’s travail begins with her efforts 
to have her son released, and when she is informed of his 
death, hers become a quest for his remains. Her relentless 
crusade exposes the inner workings of oppression. One day, 
after a contrived car “accident”, she finally rejoins her son.

Sérgio Rezende







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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