Programa Petrobras Cinema 2001
Produção de Curtas-Metragens para Mídias Digitais
Membros da Comissão
Ana Luiza Azevedo – RS - diretora e roteirista
Bruno Viana - RJ - cineasta
Isabel Diegues – RJ - roteirista, produtora e diretora
Marcelo Dantas – RJ -artista, curador e diretor de TV, vídeo, cinema e eventos
culturais
Marcelo Masagão – SP - diretor
Marcelo Tas – SP - apresentador, diretor e roteirista de TV
Maria do Rosário Caetano – SP - jornalista e pesquisadora de cinema
Projetos Contemplados
Nome do Projeto: Cachorro Louco
Diretor: César Augusto Meneghetti
Gênero: Documentário
Estado do Proponente: SP
Sinopse: Documentário sobre os motoboys em São Paulo - chamados de cachorros
loucos por motoristas impacientes.

Nome do Projeto: Cemitério São Luiz
Diretor: Ana Cristina Paul
Gênero: Documentário
Estado do Proponente: SP
Sinopse: Documentário sobre o cemitério São Luis, onde boa parte dos 150 mil
sepultados teve morte ligada à violência em chacinas, acertos de contas etc.

Nome do Projeto: Quando Jorge Foi à Guerra
Diretor: Edson Tadao Miaqui
Gênero: Animação
Estado do Proponente: PR
Sinopse: Animação sarcástica sobre Jorge, que perdeu braços, pernas e face numa
explosão.
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Nome do Projeto: A Verdadeira História de Tião Coió
Diretor: André H. Amparo
Gênero: Ficção
Estado do Proponente: MG
Sinopse: A história de Tião Coió - personagem conhecido em Malacacheta (MG) - será
contada por seus amigos e por ele mesmo.

Nome do Projeto: O Desconhecido
Diretor: Felipe Lacerda
Gênero: Ficção
Estado do Proponente: RJ
Sinopse: O filme resultará do registro feito por pessoas comuns a respeito da própria
vida. As pessoas serão convocadas por anúncios em jornal.

Nome do Projeto: Nem as Mães São Felizes
Diretor: David França Melo
Gênero: Ficção
Estado do Proponente: RJ
Sinopse: Uma comédia sobre os papéis de mãe e filha em quatro gerações de uma
mesma família.

Nome do Projeto: Ave-Maria, Senhora das Almas
Diretor: Camilo Cavalcante
Gênero: Documentário
Estado do Proponente: PE
Sinopse: O filme capta a tristeza que toma conta das ruas nas pequenas cidades
católicas às seis da tarde, quando as rádios param a programação para tocar a Ave
Maria de Schubert.

Nome do Projeto: Ilya e o Fogo
Diretor: Caetano Costa da Silva Curi
Gênero: Animação
Estado do Proponente: DF
Sinopse: A lenda da mãe da seringueira contada em animação.

Nome do Projeto: Quase Tudo, Quase Todos
Diretor: Márcio da Rosa
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Gênero: Ficção
Estado do Proponente: RS
Sinopse: Ficção que pretende mostrar que a vida das pessoas comuns não é tão
comum quanto parece.

Nome do Projeto: Alma carioca, uma viagem pelo samba
Diretor: William Côgo
Gênero: Animação
Sinopse: Filme de animação sobre a história de um moleque carioca do século XX que
se encontra com grandes mestres do samba, entre eles Pixinguinha. O menino
testemunha o início desse estilo musical, no qual é forjada a alma carioca, sendo hoje
referência cultural para a cidade.

Nome do Projeto: Ação e dispersão
Diretor: Cezar Migliorin[Categoria: Documentário
Gênero: Documentário
Sinopse: Documentário experimental no qual um homem viaja sozinho com sua
câmera digital, filmando todos os meios de transporte que utiliza, os lugares onde
dorme e a comida que come, respeitando uma única regra: jamais passar duas noites
na mesma cidade. Sua viagem começa no Rio e termina com o final do dinheiro.

Nome do Projeto: Aurora
Diretor: Kiko Goifman
Gênero: Documentário
Sinopse: Documentário que estabelece um encontro entre estátuas abandonadas da
cidade e velhas prostitutas que ainda insistem em seu ofício. O filme tem como ponto
de partida uma vídeo-instalação de Kiko Goifman, no Paço das Artes, em São Paulo,
que aborda o corpo humano fragmentado e abandonado.

Nome do Projeto: Blog
Diretor: Bruno Vianna
Gênero: Ficção
Sinopse: O curta é inspirado na recente onda de weblogs ou blogs, criados por
usuários da Internet. O personagem principal é um menino que cria um diário on-line
na tentativa de entender a separação de seus pais. Com uma câmera digital o menino
registra momentos de seu cotidiano que revelam suas inquietações pessoais.
Nome do Projeto: Uma breve história do homem
Diretor: Inácio Zatz
Gênero: Animação
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Sinopse: Animação, que consiste em uma aula intensiva de "telecurso", parodiando
programas educativos da tevê, é narrada em voz off por uma criança de oito anos.
Com cenários e personagens em animação tridimensional o filme relata, em cinco
minutos, toda a história da humanidade.

Nome do Projeto: Cidadelas
Diretor: Renato Fagundes
Gênero: Animação
Sinopse: Um paralelo entre a saga de Canudos e as favelas cariocas, a partir de
ilustrações e versos inéditos deixados pelo poeta Cacaso. O soldado de ontem,
recrutado para o cerco sangrento do Arraial de Canudos, torna-se favelado de hoje,
espremido no meio da força militar crescente de traficantes e policiais. Projetos
selecionados 2ª seleção de projetos para a produção de filmes de curta-metragem:
mídias digitais…

Nome do Projeto: Filhos da cidade
Diretor: Bruno Mitih Viana
Gênero: Documentário
Sinopse: Documentário que retrata a prática do grafite em São Paulo. Camadas de
grafite sobrepostas revelam múltiplas informações sobre o processo de formação da
própria cidade. Uma grande massa de jovens habitantes, cidadãos da metrópole, são
os autores dessa arte da rua que, apesar de proibida, continua em expansão.

Nome do Projeto: Loop
Diretor: Carlos Gregório
Gênero: Ficção
Sinopse: Carlos, personagem principal do filme, dedica a sua vida à construção de
uma máquina do tempo com o objetivo de reviver e modificar sua própria história.
Entretanto, ao testar a máquina, decide recuar uma fração de segundo no tempo e
acaba aprisionado por toda a eternidade, em um único momento.

Nome do Projeto: Mini Cine Tupy
Diretor: Sérgio Bloch
Gênero: Documentário
Sinopse: Documentário sobre um catador de papelão de Sítio das Madres, um
assentamento na periferia de Taboão da Serra, município da Grande São Paulo. José
Zagatti, o catador de papelão, montou uma pequena sala de cinema com 16 lugares,
construída com materiais encontrados no lixo e exibe filmes aos domingos, sem cobrar
ingressos.
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