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CATEGORIA  

CINE-OFICINAS  



CINE TORNADO FESTIVAL 

DIA 29/11- QUARTA-FEIRA 15 H  
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 1H E 13 MIN. 

O CASULO
15 min 
2016
Alunos do curso de cinema do Centro Europeu (Ctba-Pr)

O QUE É BULLYING?
4 min
2017 
Oficina de cinema do Colégio Tiradentes (Ctba-Pr)

SINOPSE
Se estudantes do 9º ano fizessem um filme, falariam de quê? Bullying foi o assunto escol-
hido no Colégio Tiradentes, em Curitiba. Biografia: Brenda Vonsoski, Piero Velez, Rafa-
ela Rios e Sabryna Cardoso estudam no Colégio Tiradentes, em Curitiba, e participaram 
da oficina “Fazendo Cinema: Grupo de Criação Cinematográfica”. Oficineiro: Guilherme 
Lourenço Gomez é estudante de Cinema da Unespar.

BIOGRAFIA 
Oficineiro: Guilherme Lourenço Gomez é estudante de Cinema da Unespar.

OCUPA NEWTON! OCUPA PARANÁ! OCUPA TUDO!
5 min
2016
Oficina de cinema do CEEP 
Newton Freire Maia (Ctba-Pr)

SINOPSE 
Em 2016, mais de 800 escolas foram ocupadas contra a Reforma do Ensino Médio e a 
chamada PEC do Teto de Gastos. Estudantes do Colégio Newton Freire Maia mostram 
a ocupação de sua escola em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Biografia: O 
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Colégio Newton Freire Maia foi a primeira escola agrícola ocupada no Brasil. Resistiu por 
3 semanas com muita dedicação e organização dos(as) estudantes, que realizaram diver-
sos debates, aulões, oficinas e articulações entre as escolas ocupadas. A oficina de audio-
visual teve orientação de Guilherme Lourenço Gomez, estudante de Cinema da Unespar, 
campus localizado ao lado do Colégio Newton Freire Maia. 

BIOGRAFIA: 
A oficina de audiovisual teve orientação de Guilherme Lourenço Gomez, estudante de 
Cinema da Unespar, campus localizado ao lado do Colégio Newton Freire Maia.

TRANSBORDAR
9 min
2017
Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP)

SINOPSE
Carlos nasceu Carla. Não há o que questionar. Não há o que entender. É preciso ser quem 
se é. Mesmo que algumas pessoas não compreendam, mesmo que o mundo prefira não 
ver, é preciso transbordar. E Carlos transborda.

BIOGRAFIA: 
O projeto É NÓIS NA FITA - Curso Gratuito de Cinema foi idealizado por cineastas e 
professores universitários com o intuito de estimular o potencial criativo e o senso crítico 
de jovens de todas as camadas sociais. Potentes em vários sentidos, os curtas produzidos 
pelos alunos de 15 a 20 anos têm também uma qualidade artística surpreendente. Iniciado 
em 2014 e atualmente em sua 4ª edição, o projeto conta com o patrocínio do Bradesco. 
www.enoisnafita.com.br

PLANO B
8 min
2017
Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP)

SINOPSE
Roger e seus três amigos formados em cinema, que nunca conseguiram fazer um filme. Afinal 
isso não é pra qualquer um! É preciso ter dinheiro e uma boa ideia. Roger consegue os dois quan-
do resolve assaltar um banco.
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O QUARTO DE DENTRO
8 min
2017
Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP)
 
SINOPSE
Rafael é um jovem esquizofrênico que busca na arte um alívio para a dor de viver. Em seu quarto, 
ele luta com suas angústias e enfrenta um inimigo que ele conhece muito bem: ele mesmo.

A LOIRA FANTASMA
6 min.
2017
Graduação UP (Ctba-Pr)

SINOPSE 
O filme faz uma reconstrução da lenda da Loira Fantasma em Curitiba. A narrativa é per-
meada de depoimentos e causos, atriz convidada Julia Rian.

BIOGRAFIA: 
Jéssica Mariani, Nathalie Oda, Camila da Fonseca e Gabriela Rodrigues vsão estudantes 
de Jornalismo na Universidade Positivo e produziram o filme para a disciplina de Cinema.

PRETA-DANCE HALL
14 min
2016
Oficinas JAMAC (São Paulo-SP)

SINOPSE
A equipe acompanha a dançarina de DanceHall Fabi R. da Silva e seu trabalho de empodera-
mento por meio da dança. Documentário realizado como Trabalho de Conclusão de Curso no 
projeto JAMAC Cinema Digital 2016.

MARIA MAYA
4 min
2017
Oficinas JAMAC/SampaCineTec (SP-SP) 
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SINOPSE 
Curta realizado durante processo de convivência no coletivo JAMAC Cinema Digital com 
jovens da Zona Sul participantes do projeto Sampa Cinetec.
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CATEGORIA 

PRIMEIRO FILME 



CINE TORNADO FESTIVAL 

COMPETIÇÃ0 1 - DIA 28/11- TERÇA-FEIRA – 17 H 
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 1 H E 21 MIN

BICHA CAMELÔ
17 min
2017
Direção: Wagner Previtali (RS-Br)

SINOPSE:
Conforme os dias passam e Michael convive com outras pessoas, ele descobre a si mes-
mo e com isso se permite mais.

BIOGRAFIA: 
Wagner Previtali é estudante universitário de Cinema e Audiovisual na UFPel, já re-
alizou alguns trabalhos em diferentes funções em curta-metragens e tem em Bicha 
Camelô sua primeira experiência real em direção.

O MUNDO ESTRATIFICA, O CORPO SE DESLOCA
21 min
2017
Direção: Igor Urban  (Pr-Br)

SINOPSE:
Após a criação de Ayla Miejski, e diante de questões a respeito de si próprio, o realizador 
vai ao encontro de outras artistas, de estilos diferentes. O filme é um recorte de algumas 
visões do ontem e do hoje sobre ser ‘Drag Queen’ no Brasil. Synopsis: After the creation 
of Ayla Miejski, and facing questions about himself, the director goes to the meeting of 
another artists, from different styles. The film is a cut from some point of view from yes-
terday and today of being a ‘Drag Queen’ in Brazil. 

BIOGRAFIA: 
Igor Urban nasceu 1995 em Curitiba, Brasil. É graduando de Cinema e Vídeo na FAP/
UNESPAR desde 2014. Estudou por um ano Cinema na ESAP, Portugal. Atualmente 
dedica-se a Direção Cinematográfica, Atividades Performativas e Caracterização.
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TRILHA DE OURO - CASAL ADVENTURE
43 min
2015
Direção: Celino Dutra  (SP- Br)

SINOPSE:
O Casal Adventure foi criado por um casal que se conheceu em uma trilha e a partir 
daí passaram a viajar por diversos lugares magníficos de natureza e vida selvagem, pos-
suindo um grande público fiel de seguidores nas redes sócias e com isso, surge a ideia 
de apresentar um programa de Reality Show de aventura o “Reality Casal Adventure”, 
mostrando tudo que acontece nessas experiências arriscadas como: frio, sede, fome, 
medo, alegria, tristeza, conflitos, saudade, etc.



CINE TORNADO FESTIVAL 

COMPETIÇÃO 2  - DIA 30/11 – QUINTA-FEIRA – 17 H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 44 MIN.

RESSONÂNCIA
14 min
2017
Direção: Fabiana de Paula (SC-Br)

SINOPSE:
Ressonância mostra o drama da menina Luísa, que, aos sete anos, precisa lidar com a 
perda gradativa da audição. 

BIOGRAFIA: 
Estuda Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina.É produtora, roteirista, atriz 
e diretora de curtas metragens. Com Ressonância, estreia na direção de ficção.

O CONTO DO BURRO AMARELO
30 min.
2017
Direção: Daina Mendes (MG-Br)

SINOPSE
O filme se passa em pequenos lugares rurais do interior de Minas Gerais. O tema cen-
tral está ligado à memória, tradição, o velho e o novo. O método de construção fílmica 
começa com a diretora contanto as histórias do avô para um garoto de 6 anos e é através 
delas que o menino desenha garatujas. Após a captação do filme a diretora faz animação 
direta em película a partir da referência sincrônica da vós do narrador/ personagem do 
avô. E a trilha sonora do filme é inspirada na Toada Histórica ritmo regional/rural bra-
sileiro. 

BIOGRAFIA: 
Daiana Mendes pesquisa sobre animação experimental direta em película.  Graduo-se 
em Comunicação Social e Cinema de Animação e Artes Digitais pela Universidade Fed-
eral de Minas Gerais, com intercambio acadêmico na Universidade Federal Fluminense. 
O primeiro filme é o Conto do Burro Amarelo.
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CATEGORIA 

FILME ETNOGRÁFICO



CINE TORNADO FESTIVAL 

CATEGORIA 4 – FILMES ETNOGRÁFICOS  - 
DIA 1º/12 – 17 H 

DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA  - 15 H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 32 MIN.

TABULUJA
11 min
2017
Direção: Shambuyi Wetu, Jasper Chalcraft, Rose Satiko 
Gitirana Hikiji (Congo/Brasil/Inglarerra)

SINOPSE:
Shambuyi Wetu, artista da República Democrática do Congo refugiado em São Paulo, 
constroi com suas performances narrativas sobre a experiência da diáspora e a situação 
do homme noir no mundo. O filme Tabujula é uma criação colaborativa do artista com 
os antropólogos Rose Satiko Hikiji e Jasper Chalcraft, e integra a coleção Afro-Sampas, 
série de filmes sobre a experiência de músicos, dançarinos e artistas africanos residentes 
em São Paulo, desenvolvidos no projeto “Ser/Tornar-se africano no Brasil: Fazer musical 
e patrimônio cultural africano em São Paulo”.

BIOGRAFIA:
LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia). 

PIRAGUI: A DONA DOS PEIXES
21 min
2016
Direção: Luiza Calagian (aldeia Tenonde Porã, São Paulo- Br)

SINOPSE:
O filme, realizado em parceria com um grupo de jovens mulheres da aldeia Tenonde 
Porã, em São Paulo, mistura ficção e documentário numa narrativa em torno da figura 
da Piragui, dona dos peixes na tradição Guarani Mbya. Foi realizado em parceria com o 
LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia) da Universidade de São Paulo, 
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orientado pela Profa. Dra. Rose Satiko e com apoio da CNPQ. 

BIOGRAFIA:
Luiza Calagian nasceu em São Paulo e trabalha como fotógrafa, indigenista e documen-
tarista. Estudou Ciências sociais na Universidade de São Paulo, com enfoque nas áreas 
de antropologia visual e etnologia. Possui larga experiência com as comunidades Gua-
rani Mbya de sua cidade, ao lado das quais realizou trabalhos em fotografia, vídeo, doc-
umentário, formação em audiovisual, exposições fotográficas e livros. Em 2016, dirigiu 
seu primeiro filme, também sua iniciação científica em antropologia visual, em parceria 
com o  em parceria com o LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia). O 
filme mistura as linguagens do documentário e da encenação de mito para abordar uma 
figura da mitologia Guarani Mbya, e foi realizado com um grupo de jovens mulheres da 
aldeia Tenondé Porã, em São Paulo.

COMPETIÇÃO 2 – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA  - 17 H 
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 1 H E 31 MIN

A VIDA TOCANDO
25 min
2016
Direção: Marco Poglia e Vinícius Correa (RS-BR) 

SINOPSE:
Nivaldo José começou a tocar violão aos treze anos de idade e desde então sua trajetória 
musical é marcada por encontros com grandes nomes do violão brasileiro. Aos vinte 
anos descobriu-se vítima de retinose, doença que lhe ocultaria gradativamente a visão ao 
longo da década seguinte. 

BIOGRAFIAS:
Marco Poglia é antropólogo e diretor/produtor do projeto audiovisual Angola Poa: ex-
pressões da capoeira angola de Porto Alegre. 
Vinicius Correa é músico integrante do duo Batuque de Cordas e produtor cultural.
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AFLUENTES
28 min
2013
Direção João Meirinhos (Inglaterra/Portugal)

SINOPSE:
Ayahuasca é uma mistura psicadélica que tem sido utilizada para fins de curativos e 
divinatórios desde, pelo menos, o século XVI. O documentário aborda o aumento de 
“turistas espirituais” na Amazónia Peruana, o estado do xâmanismo contemporâneo e os 
potenciais curativos da medicina indígena através de plantas consideradas sagradas. 

BIOGRAFIA: 
Licenciado em Ciências da Comunicação na variante de cinema pela Universidade Nova 
de Lisboa (2007). Foi voluntário internacional pela ONG italiana Bambini Nel Deser-
to. Com eles montou o Cinema du Desert. Um cinema nómada que viaja por terra a 
mostrar filmes de graça nas aldeias mais isoladas do mundo (2010). Mestrado em An-
tropologia Visual e Filme Etnográfico pela Universidade de Manchester (2013). Já tra-
balhou em vários contextos do mundo audiovisual, jornalístico e humanitário. Especial-
izou-se em área da edição de vídeo e hoje trabalha como realizador e documentarista.

ANGOLA POA: MESTRE CHURRASCO
38 min
2014
Direção: Marco Poglia e Magnólia Dobrolski (RS-BR) 

SINOPSE:
Um dos mais antigos mestres de capoeira do Rio Grande do Sul e grande referência de-
sta arte, Mestre Churrasco narra cenas da sua vivência com a capoeira nas ruas de Porto 
Alegre desde a infância e fala sobre sua atuação com educação social através da capoeira, 
trazendo importantes reflexões sobre a história e filosofia da capoeira. 

BIOGRAFIAS: 
Marco Poglia é antropólogo e diretor/produtor do curta A Vida Tocando (2016). 
Magólia Dobrovolski é artista visual e arte educadora. Juntos, produzem e dirigem o 
projeto audiovisual Angola Poa: expressões da capoeira angola de Porto Alegre.
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CATEGORIA 

FILMES SOLIDÁRIOS 



CINE TORNADO FESTIVAL 

COMPETIÇÃO 1 – DIA 29/11 – QUARTA-FEIRA  - 17H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 36 MIN.

PARQUE ESTADUAL IBITIPOCA - CASAL ADVENTURE
17 min.
2016
Direção: Celino Dutra (MG-Br)

SINOPSE:
O Casal Adventure foi criado por um casal que se conheceu em uma trilha e a partir 
daí passaram a viajar por diversos lugares magníficos de natureza e vida selvagem, pos-
suindo um grande público fiel de seguidores nas redes sócias e com isso, surge a ideia 
de apresentar um programa de Reality Show de aventura o “Reality Casal Adventure”, 
mostrando tudo que acontece nessas experiências arriscadas como: frio, sede, fome, 
medo, alegria, tristeza, conflitos, saudade, etc.

PRAIA ISOLADA - CASAL ADVENTURE
19 min
2015
Direção: Celino Dutra (RJ-Br)

SINOPSE:
O Casal Adventure foi criado por um casal que se conheceu em uma trilha e a partir 
daí passaram a viajar por diversos lugares magníficos de natureza e vida selvagem, pos-
suindo um grande público fiel de seguidores nas redes sócias e com isso, surge a ideia 
de apresentar um programa de Reality Show de aventura o “Reality Casal Adventure”, 
mostrando tudo que acontece nessas experiências arriscadas como: frio, sede, fome, 
medo, alegria, tristeza, conflitos, saudade, etc.
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COMPETIÇÃO 2 – DIA 30/11 – QUINTA-FEIRA  - 15 H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 1 H E 22 MIN.

SEU JOSÉ
14 min
2016
Direção: Sileno Alexandre (SP-Br)

SINOPSE:
Seu José é um coletor de material reciclável que há mais de um ano recolhe diariamente 
dos mangues e rios de Cubatão, quilos e quilos de lixo, descartado de forma incorreta 
pelas pessoas e que acaba destruindo o ecossistema. Sozinho com um barco a remo, Seu 
José retira eletrodomésticos, móveis, materiais de construção e já até construiu um píer 
com madeiras retiradas do rio. Ele segue com esse trabalho solitário de  recuperar a vida 
que existe nesse pequeno paraíso sem ajuda governamental ou voluntária de nenhuma 
parte. Seu José faz esse trabalho pela própria consciência e amor que tem pela natureza, 
pelo lugar onde vive. 

BIOGRAFIA: 
Sileno Alexandre é estudante de Cinema e Audiovisual no Centro Universitário Monte 
Serrat (UNIMONTE), 27 anos. Iniciou suas atividades com cinema em 2006, em um 
projeto cultural “Gente é pra Brilhar”. Em 2014 sua vontade de produzir produtos au-
diovisuais veio à tona, fazendo a fotografia do documentário “Água Corrente, o ideal de 
Gianfrancesco” o qual foi selecionado e premiado no Curta Santos – Festival de Cinema 
de Santos, do mesmo ano, pelo voto popular. 

SOBRE A BORBOLETA E SEU CASULO
13 min
2017
Direção: R. B. Lima (PB-Br)

SINOPSE:
Sinopse: Quando eu nasci me vestiram de azul e disseram que eu era um menino. De-
pois, molharam minha cabeça e disseram que eu era cristão. Primeiro lhe impõem o 
gênero, depois areligião. 
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BIOGRAFIA:  
Estudante do Curso de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Paraíba. No 
campo das artes se interessa pelo desenvolvimento de roteiro de filmes, cujos temas são 
mais relacionados a questões sociais que dialogam com discussões sobe sexualidade e, 
principalmente, diversidade de gênero. 

CAMPOCONTRACAMPO
15 min
2016
Direção: Nathalia Cavalcanti (PR-Br)

SINOPSE:
Uma paixão chamada Cinema. A arte que inspira muitas pessoas faz parte da vida de 
Estevão Furtado, um administrador  que nunca deixou  de lado sua admiração pela séti-
ma arte. Assim, Estevão traz à tona memórias que se confundem com um enredo cine-
matográfico. 

BIOGRAFIA: 
Jornalista e especialista em Produção Audiovisual. Graduanda em Cinema e Vídeo, 
desde julho de 2013. Roteirista e diretora do curta-metragem “Reticências”, selecionado 
em festivais nacionais e internacionais.  CAMPOCONTRACAMPO e outras cinco pro-
duções. Desde março de 2014 em edição e montagem de vídeo.

MEU RIO VERMELHO
20 min
2016
Direção: Rafael Irineu (MT-Br)

SINOPSE:
O curta-metragem convida o publico para uma expedição no Rio Vermelho, localizado 
no sul do estado de Mato Grosso, realçando histórias de personagens com diferentes cul-
turas que foram encontradas ao longo das correntezas. O rio passa por Jarudore, povoa-
do que sobrevive da pesca, a Aldeia Tadarimana, da etnia Bororo e uma das mais antigas 
do país, por Rondonópolis, onde recebe cargas de esgoto a céu aberto. E por fim, com 
sua deságua, no Pantanal, a maior planície alagada do mundo. 
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BIOGRAFIA: 
Natural de Rondonópolis-MT, mas foi no interior da Bahia que começou a fotogra-
far, com apenas 11 anos de idade, encontrou numa simples câmera digital a forma de 
superar uma depressão. A pequena cidade (Mirante-BA) não tinha fotógrafos, apenas 
mascates ambulantes, que desenhavam retratos, e foi ali que começou a trabalhar, regis-
trando casais, gestantes, pessoas, etc. Revelava as fotos numa cidade vizinha, enquanto 
sua mãe fazia compra do mês no mercado. Trabalhando com a fotografia desde 2005, 
mas apenas com 17 anos entrou no mercado de trabalho de fato. Atualmente estudante 
de Rádio e TV pela UFMT. 
 
NASCER NO BRASIL
20 min
2014
Direção: Bia Fioretti (RJ-Br)

SINOPSE:
No Brasil, a chance de dar à luz sem intervenções durante o trabalho de parto é remo-
ta. Apenas 5% das mulheres tiveram essa experiência segundo a pesquisa Nascer no 
Brasil, coordenada pela Fiocruz. Muitos procedimentos passaram a ser usados de for-
ma rotineira, causando mais traumas do que benefícios. O vídeo aborda a realidade de 
nascer no Brasil e para qual direção caminhamos. 

BIOGRAFIA:
Publicitária, fotógrafa, documentarista deixou uma carreira de 20 anos como diretora 
de criação pra fazer mestrado em Evidência Científica na UNIFESP (Escola Paulista de 
Medicina, 2014). Em 2011 foi convidada pela FIOCRUZ para mostrar a voz atrás dos 
números do inquérito epidemiológico Nascer no Brasil em um documentário. Neste 
filme foram entrevistadas 43 mulheres logo após o nascimento dos seus filhos em hos-
pitais públicos e privados antes e depois das implantações das políticas de humanização 
do nascimento do Ministério da Saúde, nas cinco regiões do Brasil. Atualmente faz 
doutorado em Saúde Pública na Faculdade de  Saúde Pública da USP e esta finalizando o 
documentário Nascer nas Prisões. 
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COMPETIÇÃO 3 – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA – 15 H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 70 MIN.

A CASA DE LÚCIA
70 min
2017
Direção: João Marcelo e Lúcia Luz (Ctba-Pr)

SINOPSE:
A Casa de Lucia conta a história de Lucia Luz, ex-moradora de Aleppo e que hoje vive 
refugiada no Brasil. Estudante de arquitetura, vê a necessidade de viajar às pressas para 
o Kuwait, onde buscará documentos necessários para a transferência de seu curso para 
uma universidade brasileira. Através da viagem conhecemos seus pais e irmãos, que cel-
ebram o Natal e o Ano Novo juntos após mais de dois anos sem se reunir. O contato com 
suas origens leva Lucia a questionar sua própria visão de mundo, que agora percebe estar 
transformada após três anos vivendo no Brasil. 

BIOGRAFIA:
João Marcelo nasceu em Curitiba, em 1982. Após concluir Mestrado em Música pela 
Universidade Federal do Paraná, passou a dedicar-se a área de direção e assistência de 
direção em curtas e longas-metragens. Em seus trabalhos, é recorrente a presença de 
temas ligados às artes e a questões sociais, como a questão agrária, a ocupação da rua pe-
las pessoas, e o refúgio. A CASA DE LUCIA é seu primeiro trabalho de longa-metragem. 
Lucia Luz mora há três anos no Brasil. Ela foi a primeira refugiada a transferir seu curso 
de graduação para uma universidade brasileira, fato que a levou a conhecer João Marce-
lo. A CASA DE LUCIA é sua primeira experiência com cinema. 
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CATEGORIA 

TUDO É POSSÍVEL NA 
FICÇÃO 



CINE TORNADO FESTIVAL 

COMPETIÇÃO 1 – DIA 29/11 – QUARTA-FEIRA-FEIRA – 17 H 
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 56 MIN.

ÓRION
17 min.
2016
Direção: Rodriane D L (Pr-Br)

SINOPSE:
Cecília ama astronomia. Toda noite ela sai de casa para observar as estrelas, levando sempre sua 
coleção de lanternas para reproduzir no gramado as conteslações que vê no céu. Até que em certo dia 
algo estranho acontece. 

BIOGRAFIA:
Rodriane DL é roteirista e diretora.  Estudou Publicidade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC / PR) de 1996 a 1999. Em 2004, ela decidiu seguir a sua verdadeira paixão, então foi para escola 
de cinema na Faculdade de Artes do Paraná (FAP / PR), onde se formou em 2009. Ainda na escola de 
cinema começou a dirigir videoclipes e curtas-metragens, incluindo o seu primeiro filme Naftalinas, 
Doces e Traças (2009). Terminou recentemente seu novo curta-metragem Órion (2016), já exibido em 
diversos festivais de cinema. 
 

JOÃO & MARIA
20 min
2016
Direção: Eduardo Baggio (Pr-Br)

SINOPSE:
O viúvo João declara sua solidão em um programa radiofônico e encontra Maria, mulher recém separa-
da que anseia por uma nova vida a dois. 

BIOGRAFIA:
Eduardo Baggio é cineasta com ênfase em documentarismo. Teve seus filmes independentes exibidos 
em vários festivais e mostras nacionais e internacionais, com prêmios no Brasil e no exterior. É docen-
te no curso de Cinema e Audiovisual da Unespar. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP 
com a tese “Da teoria à experiência de realização do documentário fílmico”. Líder do grupo de pesquisa 
Cinema: Criação e Reflexão (UNESPAR/CNPQ), membro coordenador do GT Teoria dos Cineastas 
da AIM (Associação de Investigadores da Imagem em Movimento de Portugal) e coordenador do ST 
Teoria dos Cineastas da SOCINE (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual).
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HOJE JESUS NÃO VEM
2016
19 min
Direção: Silviani Barone (Pr-Br)

SINOPSE:
três histórias sobre crianças e adolescentes no Brasil, e diferentes formas de violações dos seus direitos. 
É daqueles filmes, que nos mostra a realidade que insistimos em não ver. 

BIOGRAFIA: 
Formado em Direito e Cinema. Autor da história e co-roteirista da Série Nuit, para televisão. Autor 
do roteiro para curta Choque, projeto aprovado pela Fundação Cultural de Curitiba para captação de 
recursos, Lei do Mecenato, Edital 2016 e Professor convidado da Universidade Aberta da Maturidade – 
UFPR 2015/2016.

COMPETIÇÃO 2 – DIA 30/11 – QUINTA-FEIRA – 19 H
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 72 MIN.

O CAIPIRA
72 min
2016
Direção: Arnaldo Silveira e Coletivo O.C.P. (Pr-Br) 

SINOPSE:
O filme é baseado no século passado, época em que as famílias, apesar de terem muitas posses, viviam 
de forma muito simples, até com certa ingenuidade. Era de costume os casamentos arranjados entre os 
filhos dos compadres, tudo para não dividir a herança e assim garantir a riqueza de ambos.Quando as 
crianças chegavam aos seus 11 a 12 anos o acordo era firmado e os pais de uma das partes entregavam 
os chamados “dotes”. 

BIOGRAFIA:
O Coletivo, O.C.P. Oficina de Cinema de de Pinhais nasceu em 2010, a partir na necessidade de im-
plantação do plano Municipal de Cultura que se iniciaria nesta época. 
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CATEGORIA 

FILME-ARTE 
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FILME-ARTE – DIA 28/11 – TERÇA-FEIRA – 19 H 
DURAÇÃO TOTAL DA SESSÃO: 1 H E 51 MIN.

DESENCONTRÁRIOS
4 min
2017
Oficinas JAMAC/SESC Sto Amaro (SP-Br)

SINOPSE:
filme-instalação sobre poesia e mundo virtual resultado da oficina “Fazendo Videoclipe”, 
no Sesc Santo Amaro - maio/2017. Música proposta pelos participantes - Banda Desen-
contrários - Pela Poesia. Orientação - JAMAC Cinema Digital : Thais Scabio e Gilberto 
Caetano

RIO VERDADEIRO
16 min
2016
Direção: Hidalgo Romero (SP-Br)

SINOPSE:
Rio Verdadeiro é um vídeo diário que percorre toda a extensão, da nascente à foz, do rio 
mais importante do estado de São Paulo: o Rio Tietê. O olhar busca estórias esquecidas e 
testemunhos de pessoas que nasceram e viveram à beira deste imenso rio. É uma viagem 
na história através da poesia visual. 

BIOGRAFIA:
Hidalgo Romero é documentarista, produtor cinematográfico, roteirista, editor e for-
mado em Arquitetura e Urbanismo na Unesp, é mestrando em Multimeios na Unicamp. 
Dirigiu e roteirizou também a recém lançada série para televisão Taquaras, Tambores e 
Violas (CineBrasilTV, 2016) e foi editor e co¬rroteirista da série televisa Chão de Fábrica 
(Renato Tapajós, TVT).

DOPAMINA
19 min
2016
Direção: Junior Cândido (Pr-Br)
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SINOPSE:
Com o coração em chamas, eu procuro por você essa noite. Biografia: Graduado em 
Cinema e Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, roteirizou, dirigiu e montou o 
curta Sunset/Sunrise, selecionado para a mostra “As Juventudes” no VIII Janela Interna-
cional de Cinema do Recife. Dopamina é seu segundo trabalho. 

NTEM UM SONHU
20 min
2016
Direção: Cindy Baptista (Cabo Verde/Itália)

SINOPSE:
O documentário surge do convite à comunidade Caboverdiana e Trentina (Itália) a 
entrar no sonho de Martin Luther King I HAVE A DREAM. Os jovens artistas e a comu-
nidade em geral são convidados a partilhar os seus sonhos e criarem o próprio conceito 
de liberdade expressiva e criativa. O Dreamers teve duas edições. A primeira em Trento, 
Itália, e a segunda em Praia, Cabo Verde, com uma equipa de jovens artistas italianos e 
caboverdianos. 

BIOGRAFIAS:  
Cindy Baptista nasceu em Cabo Verde é ativista e educadora em Lisboa. Em 2013, re-
gressa a Cabo Verde a convite de Stefania Bortolotti (Coord. do Projeto Simenti em Praia 
Cabo Verde) como Coordenadora Artística do projeto I HAVE A DREAM (N TEN UM 
SONHU). Nicolo Veronesi é Video-Maker e em 2014 se junta ao grupo de artistas Italia-
nos para gravar N TEN UM SONHO, em uma parceria entre Cabo Verde e Itália.

MONUMENTO À MULTICULTURALIDADE
52 min
2016
Direção: Rogério Taveira e Sérgio
Vicente (Portugal) 

SINOPSE:
Envolvimento de uma comunidade no Monte da Caparica (Almada, Portugal) na con-
cepção de um Monumento constituído por três esculturas. 
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BIOGRAFIA:
Rogério Taveira e Sérgio Vicente são professores na Faculdade de Belas-Artes da Uni-
versidade de Lisboa. O presente filme resulta de um projecto de investigação escultórico 
liderado pelo Sérgio Vicente. RogérioTaveira dedica-se à investigação artística focada na 
imagem em movimento, som, fotografia, desenho e performance. 
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FILMES CONVIDADOS 
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CATEGORIA 8 – CINE-MEMÓRIA – PROGRAMA-
DORA BRASIL 

CARMEM MIRANDA
18 min
1969, de Jorge Ileli (Brasil) – 02/12, às 19h

SINOPSE:
A morte de Carmen Miranda, em 1955, emocionou todo o Brasil. Carmen foi a primeira 
atriz de formação brasileira a se projetar no cine internacional. Cenas de sua vida e de 
seus filmes, mostrando seus números musicais de maior sucesso. César Ladeira, em seu 
depoimento, comenta o que foi a atuação de Carmen na vida artística da época. (retirada 
do Porta Curtas). O filme reúne cenas da vida particular e dos musicais de sucesso.

A VELHA A FIAR
6 min
1960, de Humberto Mauro (Brasil)  - 02/12, às 19h

SINOPSE:
Ilustração da velha canção popular do interior do Brasil, utilizando tipos e costumes das 
velhas fazendas em decadência. (retirado do Porta Curtas). 

BIOGRAFIA: 
Entre 1936 e 1967 foi o cineasta responsável pela realização de 357 filmes do Institu-
to Nacional de Cinema Educativo. Depois de se aposentar no INCE realizou, entre os 
anos de 1952 e 1967, dezenas de curtas-metragens.  Mauro foi autor dos diálogos em 
tupi-guarani de “Como Era Gostoso o Meu Francês” (Nélson Pereira dos Santos, 1971).  
Faleceu em 1983, aos 86 anos de idade. 

TODAS AS MULHERES DO MUNDO
86 min
1966, de Domingos Oliveira (Brasil) 28/11, às 15h.

SINOPSE: Paulo (Paulo José), um grande conquistador mulherengo, conhece Maria 
Alice (Leila Diniz) em uma festa. Ele se apaixona e e vai atrás da jovem. Ela está noiva de 
Leopoldo (Ivan de Albuquerque) hesita em sair com Paulo, mas acaba sendo consquis-
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tada. Eles começam a namorar e se casam, para a decepção dos amigos de Paulo. Porém, 
com a rotina do relacionamento e com os ciúmes, ele tem uma recaída. (retirado do 
Adoro Cinema). 

BIOGRAFIA: 
Nasceu em 1936, iniciou sua carreira como cineasta em 1966. Na década de 70 estreou 
como ator no cinema e ingressou na televisão, onde realizou minisséries e tele-peças. 
Depois de quase 20 anos afastado do cinema, voltou a filmar nos anos 90, levando às tel-
as três peças de sucesso de sua autoria: Amores (1998), Separações (2002), que lhe ren-
deu os prêmios de melhor filme e ator no Festival de Mar Del Plata e de melhor roteiro 
no Los Angeles Latino Film Festival, e  Feminices (2004). 

TESTE DE AUDIÊNCIA PRIMEIRO FILME – 30/11 ÀS 
20 H E 15 MIN.

(DES)AMORES (DES)ESPERADOS
2017
30 min
Direção: Liz  Santos (Pr-Br) 

SINOPSE:
As desventuras amorosas de três amigas na noite curitibana e a esperança de encontrar 
um amor verdadeiro. 

BIOGRAFIA: 
Liz Santos, Bruno Luiz e Vânia Machado formaram um grupo para a realização desse 
filme durante a especialização em Cinema, da Universidade Positivo e aproveitam esse 
espaço do Cine Tornado Festival para discutir com a platéia os ajustes finais do filme que 
promete ser revelador dos hábitos de paquera e conquista na noite curitibana. O filme 
teve orientação de Eveline Araujo.
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CINE-OFICINAS É NÓIS NA FITA SÃO PAULO  - 
30/11 ÀS 17 H E 45 MIN

CLASSIFICAÇÃO 14 ANOS 

JACKIE KILL
7 min.

SINOPSE:
Andrópolis nunca mais será a mesma depois de conhecer a força de Jackie Kill, que rep-
resenta a força das mulheres 100% feministas. 

EMANUELLE
8 min. 

SINOPSE:
Quais são os pequenos detalhes que fazem a gente se apaixonar por alguém? Quantos 
diferentes encantos podem ser descobertos em uma única pessoa? As pessoas são o que 
são, ou aquilo que enxergamos nelas? Afinal, quem é Emanuelle?

O REPENTISTA
7 min. 

SINOPSE:
Ciço é um repentista. Que não larga seu ofício. E por mais que Rosa insista, Parar de 
rimar é bem difícil. Impregnado pela rima, Versa sempre que prosa, Como sair dessa 
fria. Tendo sido deixado por Rosa? 
Se essa vida fosse minha, 7 min. Sinopse: A rotina cruel do dia a dia sufoca e apaga os 
mais puros prazeres da infância. Mas, às vezes, basta uma pequena fagulha de memória 
para trazer novamente a cor e o gosto pela vida! E se essa vida fosse minha?
Com que roupa?, 6 min. Sinopse: Você tem certeza de que está vestido? Thomás também 
sempre teve. Até que, num dia qualquer, todos o acusam de estar nu. Será que a imorali-
dade está nos olhos de quem vê?
Descompasso, 5 min. 
SINOPSE:
Helena, como tantas outras mulheres, quer se livrar das amarras de um marido violento. 
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Através da dança ela reelabora sua realidade, retratando em movimentos seus medos, 
suas angústias e seu desejo de libertação.

(RE)EXISTÊNCIA
7 min. 

SINOPSE: (Re) Existência – (s.f) Ato ou efeito de resistir, de novo, renascer, reiventar-se. 
1.1 Força que se opõe à desistência. 1.2 Força que defende um organismo da opressão, da 
tristeza, do desamor.

BIOGRAFIA: 
O projeto É NÓIS NA FITA - Curso Gratuito de Cinema foi idealizado por cineastas e 
professores universitários com o intuito de estimular o potencial criativo e o senso críti-
co de jovens de todas as camadas sociais. Potentes em vários sentidos, os curtas produz-
idos pelos alunos de 15 a 20 anos têm também uma qualidade artística surpreendente. 
Iniciado em 2014 e atualmente em sua 4ª edição, o projeto conta com o patrocínio do 
Bradesco.

DIRETORES CONVIDADOS:
 
BELARMINO & GABRIELA
Geraldo Pioli, 85 min., 2005 (Brasil) (classificação livre) - 
Documentário, 03/12, às 19h.
 
SINOPSE: O filme resgata a trajetória de 40 anos de uma das mais conhecidas duplas 
caipiras do país. O humor inocente, a musicalidade e a impressionante história de caris-
ma e popularidade dos artistas Salvador Graciano (Nhô Belarmino) e Julia Alves (Nhá 
Gabriela) -, autores de ´´Mocinhas da cidade´´, música conhecida e cantada em todo o 
Brasil. A dupla se destacou pela alegria, simplicidade e a forma peculiar e carismática de 
contar causos e cantar, que os fizeram famosos em todo o Brasil nas décadas de 50, 60 e 
70. (retirado de fetecpr.org.br e site da livrarias Curitiba). 

BIOGRAFIA:
Geraldo Pioli é ator, diretor e roteirista curitibano. Ministra cursos de cinema na Cin-
emateca de Curitiba. Cresceu influênciado pelos cinemas de rua, principalmente pelo 
Cine Luz. 
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ERA O HOTEL CAMBRIGDE
Direção: Eliane Caffé, 99 min., 2016, Brasil (estreia em Curitiba) – Etnoficção, 1º/12, às 
19h.

SINOPSE: 
Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-tetos um velho 
edifício abandonado no centro de São Paulo. Os novos moradores do prédio têm que 
lidar com seus dramas pessoais e aprender a conviver com pessoas que, apesar de difer-
entes, enfrentam juntos a vida nas ruas. 

BIOGRAFIA: 
Eliane Caffé, paulista, nasceu em 1961, graduada em Psicologia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, em 1985 e cursou o mestrado no Instituto de Estética y 
Teoria de las artes, Universidade Autonoma de Madrid, Espanha - 1991/92.

EU
Direção:Whashington Carvalho, 114 min., 2016 (Brasil) – Ficção, 29/11, às 19 h.

MAÉ DA CUÍCA
Direção: Nivaldo Lopes e Eduardo Prante, 56 min, 2014 (Brasil) (classificação 
livre) – Documentário, 03/12, às 17h.

NISE, O CORAÇÃO DA LOUCURA
Direção: Roberto Berliner, 108 min., 2015 (Brasil) (classificação 12 anos) – Ficção basea-
do em fatos reais, 02/12, às 17h.

ONDE JAZ TEU SORRISO
Direção: Pedro Costa, 104 min., 2001 (Portugal) – Etnoficção, 02/12, às 15h.

O NOSSO HOMEM
Direção: Pedro Costa, 23 min., 2010 (Portugal) – Etnoficção, 28/11, às 17h.

PAS HO DAME
Direção: Daniel Simião, 82 min., 2016 (Brasil/Timor)  -  Filme etnográfico, dia 03/12, às 
15h.
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FILMES PREMIADOS

CATEGORIA CINE-OFICINA

1º LUGAR: 
PLANO B, DA OFICINA É NÓIS NA FITA-SP

2º LUGAR: 
TRANSBORDAR E 

                O QUARTO DE DENTRO, DA OFICINA É NÓIS NA FITA-SP

    3º LUGAR:  
O CASULO, DO CENTRO EUROPEU-CURITIBA; 

  A LOIRA FANTASMA, CURSO DE JORNALISMO DA UP-  
  CURITIBA;    

           PRETA-DANCE HALL, DA OFICINA JAMAC-SP
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CATEGORIA PRIMEIRO FILME

1º LUGAR: 
O MUNDO ESTRATIFICA, O CORPO SE DESLOCA, DIREÇÃO: IGOR 

               URBAN (PR-BR)

2º LUGAR: 
BICHA CAMELÔ, 17 MIN., 2017, DIREÇÃO: WAGNER PREVITALI 

               (RS-BR)

3º LUGAR: 
O CONTO DO BURRO AMARELO, DIREÇÃO: DAINA MENDES 

                (MG-BR)
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a

CATEGORIA FILMES SOLIDÁRIOS

1º LUGAR: 
SEU JOSÉ, DIREÇÃO: SILENO ALEXANDRE (SP-BR)

2º LUGAR: 
MEU RIO VERMELHO, DIREÇÃO: RAFAEL IRINEU (MT-BR)

           NASCER NO BRASIL, DIREÇÃO: BIA FIORETTI (RJ-BR)

     3º LUGAR: 
SOBRE A BORBOLETA E SEU CASULO, DIREÇÃO: R. B. LIMA  (PB-

BR)
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CATEGORIA FILMES ETNOGRÁFICOS

1º LUGAR: 
A VIDA TOCANDO,DIREÇÃO: MARCO POGLIA E VINÍCIUS 
               CORREA (RS-BR) – FILME COM AUDIODESCRIÇÃO

2º LUGAR: 
TABULUJA, DIREÇÃO: SHAMBUYI WETU, JASPER CHALCRAFT, 
         ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI (CONGO/BRASIL/INGLAR-

ERRA)

3º LUGAR: 
AFLUENTES, DIREÇÃO JOÃO MEIRINHOS (INGLATERRA/PORTU-

GAL)
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CATEGORIA TUDO É POSSÍVEL NA FICÇÃO

1º LUGAR: 
O CAIPIRA, DIREÇÃO: ARNALDO SILVEIRA E COLETIVO O.C.P. 

(PR-BR)

 2º LUGAR: 
ÓRION, DIREÇÃO: RODRIANE D L (PR-BR)

3º LUGAR: 
HOJE JESUS NÃO VEM, DIREÇÃO: SILVIANI BARONE  

(PR-BR)
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CATEGORIA FILME-ARTE

1º LUGAR: 
NTEM UM SONHU, DIREÇÃO: CINDY BAPTISTA (CABO 

                VERDE/ITÁLIA)

2º LUGAR: 
RIO VERDADEIRO, DIREÇÃO: HIDALGO ROMERO (SP-BR)

3º LUGAR: 
MONUMENTO À MULTICULTURALIDADE, DIREÇÃO: ROGÉRIO 

                TAVEIRA E SÉRGIO VICENTE (PORTUGAL)


