
distribuição gratuita

CINEMA JOVEM

20 a 24 de março de 2013



20/03 quarta-feira

13:30 - 17:30

Início da oficina de documentário
Ministrante: Claudio Oliveira
Local: CVT

19:00

Abertura oficial
Local: tenda principal

20:00

Mostra Especial Marcos Pimentel

“A PoeirA e o Vento” 
Direção: Marcos Pimentel
Duração: 18 min.
Gênero: Documentário
Uma pequena vila no meio do nada. 
Isolamento. Montanha. Silêncio. O 
homem. A paisagem. O tempo.

PROGRAMAÇÃONaquele Tempo
O Cinema em Pitangui
 
A qualidade da produção cinematográfica brasileira cresceu 
muito nos últimos anos e tem despertado interesse em todo 
o mundo, e é preciso tornar essa produção acessível a maior 
número de pessoas.
 
A primeira noticia que tem do cinema em Pitangui ainda na 
época do cinematógrafo, de propriedade de José Maria Ma-
chado, funcionando no Edifício Liliza, foi através da crônica 
de autoria do senhor Nestor Vitelli, publicado no Jornal Ve-
lha serrana edição do dia 01 de Março de 1914.
 
Funcionou com diversas razões sociais: Cine Azevedo Júnior, 
Cine Rex, Cine Municipal, Cine Pitangui. Muitos também 
foram seus proprietários, José T. Machado, Lincoln Possi-
dônio, João Carlos Batista, Manoel Vasconcelos & Cia Ltda., 
Getúlio , Pedro Xavier, Joaquim Dirceu Xavier, e Jose Maria 
de Freitas a quem prestamos uma singela homenagem.
 
Antes da sessões aproveitavam também para fazer o "footing 
do jardim a casa do Esperidião Cecin. Neste trajeto muitos 
casais de Pitangui se conheceram, namoraram e casaram. O 
cinema era uma fábrica de ilusões, alimentava sonhos inter-
ferindo na vida dos Pitanguienses.
 
E se você tem guardado as lembranças vividas dos tempos áu-
reos do Cinema e do jardim prestigie a 2º Mostra de Cinema 
que acontece de 20 a 24 de Março de 2013, na Praça Gover-
nador Benedito Valadares, onde funcionava nosso Cinema.



Um documentário sobre um pequeno circo mambembe, 
que se apresenta por cidadezinhas e vilarejos do norte de 
Minas Gerais e sul do Estado da Bahia.

“CArGA ViVA” 
Direção:  Débora de Oliveira 
Duração: 18 minutos
Gênero:  Documentário - MG
Uma família, o tempo, o 
ofício. O tempo do ofício.

“ContAGeM” 
Direção:  Gabriel Martins e 
Maurilio Martins
Duração: 18 minutos
Gênero:  Ficção - MG

Um acontecimento. 4 pessoas e a cidade de Contagem.

“ ALUGA-Se” 
Direção:  Cris Azzi
Duração: 15 minutos
Gênero:  Ficção - MG  

Ela é solitária, bonita e vem tentando aprender música. Sua 
iniciação musical ecoa pelos corredores do grande edifício 
onde mora. Parece guardar um segredo. O que será?

“ CÉU no AnDAr De 
BAiXo”
Direção:  Leonardo Catapreta
Duração: 15 minutos
Gênero:  Animação - MG

 “ DerreDor”
Direção:  André Aragão
Duração: 18 minutos
Gênero:  Ficção -SE

“ o MAior eSPetáCULo 
DA terrA” 
Direção: Marcos Pimentel
Duração: 15 min.
Gênero: Documentário

Desde os 12 anos de idade, Francisco faz fotografias 
de céu. Um dia, algo diferente aparece em uma de suas 
fotografias mudando a sua rotina.

Pedro é uma criança de 11 anos que com a morte do pai 
encontra na figura de um pistoleiro uma saída para sua dor.

21/03 quinta-feira

13:30 - 17:30

Oficina de documentário
Ministrante: Claudio Oliveira
Local: CVT



18:00 - 18:30

Mostra Infantil

20:00

Mostra Competitiva II

“BrASiL AniMADo” 
Direção: Mariana Caltabiano
Duração: 78 minutos
Gênero: Animação 

Uma dupla de cachorros chamados Stress e Relax são o 
extremo oposto um do outro. Eles partem em busca do 
jequitibá-rosa, a árvore mais antiga do Brasil. Só que eles 
não sabem em que cidade ela está. Enquanto Relax só 
pensa em se divertir e conhecer a cultura de diferentes 
partes do Brasil, Stress fica cada vez mais ansioso para 
encontrar o jequitibá, já que espera ficar rico vendendo 
lembrancinhas da árvore.

“nÃo Há CADeirAS”
 Direção: Pedro Di Lorenzo 
Duração:  25 minutos
Gênero: Ficção  - MG
Em um universo pós-
apocalíptico, um homem busca 
o que acredita ser seu santo 
graal: uma cadeira de rodas.

 “o FUnDo Do PoÇo “ 
Direção: Roberto Papatella 
Duração:  23 minutos
Gênero: Ficção  - MG

Frederico é um jovem de classe média que se envolve 
com o crack. A partir daí, o vício destrói sua dignidade. 
Laços são quebrados, valores são perdidos. Sua vida 
muda de rumo. Baseado em fatos reais, o filme Fundo 
do Poço narra até onde um viciado pode chegar.

“CineAStAS Do 
APoCALiPSe” 
Direção:  Ayron Borsari 
Duração: 12 minutos
Gênero:  Doc. Ficção - MG

Cineastas do Apocalipse é uma ficção documental que 
conta a parte da vida de dois cineastas de Belo Horizonte, 
Alonso Gonçalves e Fabio Cavalcanti. Mais do que um 
olhar de duas pessoas. Cineastas do Apocalipse é um 
passeio pela mente de homens que tentam transformar o 
esfacelamento humano num desafio Audiovisual.



“ BArBA, CABeLo BiGoDe” 
Direção:  Danilo Vilaça e 
Janaína de Andrade
Duração: 10 minutos
Gênero:  Documentário - MG  

Apesar de todo desenvolvimento dos salões de beleza, o 
tradicional oficio de barbeiro ainda conserva seu espaço nas 
grandes cidades graças a suas peculiaridades.

“JUAnitA” 
Direção: Andréa Ferraz 
Duração: 8 minutos
Gênero: Documentário - PE
Uma história de dor, amor e 

esperança construída pelo depoimento intimista e poético de 
Márcia Gomes da Silva, que teve sua vida transformada com 
o desaparecimento de seu filho caçula. Inspirado no poema 
homônimo da pernambucana Cida Pedrosa. 

“GertrUDeS e SeU 
HoMeM”
 Direção:  Adriana Rodrigues 
Duração: 18 minutos
Gênero:  Ficção - GO

Gertrudes é uma costureira talentosa e esposa apaixonada. 
Romão é seu marido encantador e cercado de mistério. 
Os dois se mudam para uma cidade do interior, onde uma 
adolescente irá ameaçar a felicidade do casal.

22/03 sexta-feira

13:30 - 17:30

Oficina de documentário
Ministrante: Claudio Oliveira
Local: CVT

18:00 - 18:30

Mostra Infantil

 “DiA eStreLADo” 
Direção: Nara Normande 
Duração:  17 minutos
Gênero: Animação  - PE

Em uma região inóspita, um menino e sua família lutam 
por sobrevivência.

 “tAMAnDUá BAnDeirA” 
Direção: Ricardo de Podestá e 
Cesar Kiss
Duração:  8 minutos
Gênero: Animação - GO

Um pacato tamanduá encontra a fêmea de sua vida. Só 
alguns passoso separam dela. Porém, são passos que devem 
ser dados no asfalto.



“FeStA nA eSCoLA” 
Direção:  Ducca Rios e 
Luis Augusto 
Duração: 8 minutos
Gênero:  Animação- BA

“nonAto AZUL” 
Direção: Cleuberth Choi 
Duração: 6 minutos
Gênero: Animação - DF

Lucas, Leandro e Félix estão jogando videogame quando 
toca otelefone. Na linha está Carol, que praticamente 
convoca o desesperado Lucas para ser seu par na “grande 
festa” que irá acontecer na escola. Leandro, seu melhor 
amigo, percebe a situação complicada emque o garoto se 
meteu, mas, sem querer, acaba dando uma grandeideia a 
Lucas, que bola um plano mirabolante envolvendo Félix e, 
nofim, gera uma grande confusão.

Nonato Bandeira é um pássaro azul que viaja ao redor do 
mundo desempenhandoo seu papel para que a recuperação 
das áreas degradadas alcance os níveis e aqualidade desejáveis.

 “nASCente” 
Direção:  Helvécio Marins
Duração: 16 minutos
Gênero:  Ficção - MG 

20:00

Mostra Competitiva III

A vida flui e se renova como a água. O destino torna-se 
Nascente.

 “A MULHer no ALto 
Do Morro” 
Direção:  Cássio Pereira 
Duração: 10 minutos
Gênero:  Documentário - MG

Inverno em Cruzeiro da Fortaleza, interior de Minas Gerais. 
Um grupo de crianças se prepara para desbravar o cerrado e 
fazer uma visita.

“LABAtU” 
Direção: Sérgio Vilaça 
Duração: 18 minutos
Gênero: Documentário - MG

Em pleno século XXI, o rei Labatu, segue solitário em seu 
fantástico reino quilombola. 



“ o HoMeM, A PeDrA e 
A LiDA” 
Direção:  Eduardo Lobato
Duração: 16 minutos
Gênero: Documentário - MG

Aspectos cotidianos de uma cidade que depende 
basicamente da extração e beneficiamento de ardósia. A 
sociedade se revela a partir de personagens reais que direta e 
indiretamente vivem essa realidade mineradora.

 “ A BAnCA” 
Direção:  Aloísio de Barros 
Duração: 15 minutos
Gênero:  Ficção - AL 

Dois adolescentes e um plano para executar um roubo, tendo 
como cenário a cidade de Maceió. Esse é o ponto de partida 
deste curta-metragem ficcional.

“reterritoriALiZAÇÕeS” 
Direção coeltiva:  Allison Rodrigues, 
Aretha Gallego, Isadora Aguiar e 
Nelson Pombo Jr.
Duração: 12 minutos
Gênero:  Documentário - MG“CorPo PreSente“

 Direção:  Marcelo Pedroso 
Duração: 22 minutos
Gênero: Ficção - PE

Quando estamos diante de algo que, sabemos, vai
desaparecer.

23/03 sábado

9:00 - 13:00

Oficina de documentário
Ministrante: Claudio Oliveira
Local: CVT

12:00 - 16:00

Oficina de documentário
Ministrante: Maurício Gino
Local: CVT

20:00

Mostra Competitiva IV

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, 
material e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo 
de terra-territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), 
ou seja, tem haver com dominação (jurídico-política) da terra 
e com a inspiração do terror, do medo – especialmente para 
aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra. 



“rio De MULHereS” 
Direção:  Cristina Maure e 
Joana Oliveira
Duração: 21 minutos
Gênero:  Documentário - MG

 Em um ambiente muito seco, onde a água é escassa, 
mulheres vivem somente entre crianças e outras mulheres.

“MoritVri MortViS – 
oS ConStrUtoreS De 
tÚMULo Do BonFiM” 
Direção:  Maurício Gino
Duração: 15 minutos
Gênero:  Documentário - MG 

O documentário inicia-se identificando a situação 
contemporânea dos construtores de túmulos do 
cemitério do Bonfim, cujo trabalho se insere na 
moderna Belo Horizonte dos dias atuais. Para se 
chegar a esta situação, realiza-se uma retrospectiva 
histórica, contextualizando-se o momento em que 
oficio encontrava-se em expansão e destacando-se os 
principais representantes do oficio. Finalmente volta-se 
ao momento atual, apontando-se as perspectivas para 
esta atividade.

“DeUS” 
Direção: André Miranda 
Duração: 12 minutos
Gênero: Ficção - Brasília
Frango precisou morrer para 
entender o sentido da vida .

“Do oUtro LADo Do rio” 
Direção:  Núcleo de Produção 
Digital Orlando Vieira 
Duração: 12 minutos
Gênero:  Documentário - SE

Um pescador embrutecido pelas circunstâncias da vida e o 
dia a dia com sua filha, uma menina tímida e cheia de sonhos.

“o MAtUto ZÉ CArA” 
Direção:  Tato Sales e Manuelle 
Gouveia
Duração: 15 minutos
Gênero:  Documentário - AL 

Curta metragem com desenho animado ilustrando cordel 
de Jorge Calheiros.Produzido por Núcleo Zero e desenho 
animado de Weber Bagetti.



“ZÉ Monteiro, o 
HoMeM QUe VenCeU 
AS CinCo MorteS” 
Direção: Wilson Freire e 
Thiago Lira
Duração: 18 minutos
Gênero:  Documentário - PE 

O documentário conta a história do sertanejo que 
quase foi levado pela indesejada das gentes varias vezes 
até se transformar em artesão já idoso. O curta mistura 
elementos ficcionais para contar a saga de Monteiro 
com leveza e humor.

24/03 domingo

9:00 - 13:00

Oficina de documentário
Ministrante: Claudio Oliveira
Local: CVT

19:00 - 20:00

Encerramento
Exibição do curta vencedor da mostra 
competitiva

Mostra Especial Marcos Pimentel

18:00 - 18:30

Mostra Documentários

2ª Mostra de Cinema de Pitangui

 “PÓLiS” 
Direção: Marcos Pimentel
roteiro: Marcos Pimentel e 
Ivan Morales Jr.
Duração: 22 min.
Gênero: Documentário

Um dia qualquer, uma cidade comum. O horror e o 
sublime do urbano em constante transformação, numa 
era onde não há nada acabado, definitivo. Construção 
e destruição, sístole e diástole expressas na poética da 
pólis contemporânea.

 “UrBe” 
Direção: Marcos Pimentel
roteiro: Marcos Pimentel e 
Ivan Morales Jr.
Duração: 15 min.
Gênero: Documentário

Um documentário sobre a parte afetiva dos centros 
urbanos de hoje.



CURRÍCULOS

www.mostradepitangui.com.br

Produção Patrocínio Apoio

Realização


