18 A 22 DE OUTUBRO
RIO DE JANEIRO E NITERÓI
18 A 27 DE OUTUBRO
NATAL
23 A 27 DE OUTUBRO
ARACAJU
08 A 11 DE NOVEMBRO
SÃO PAULO

WWW.FICI.COM.BR

GRADE DE PROGRAMAÇÃO
RIO DE JANEIRO e NITERÓI

CINEMARK PLAZA
SHOPPING NITERÓI

CINEMARK
BOTAFOGO

CINEMARK BARRA
DOWNTOWN

RUA QUINZE DE
NOVEMBRO, 8 - LOJA 333
- CENTRO, NITERÓI

PRAIA DE BOTAFOGO,
400 - ARCO 800
- BOTAFOGO - RJ

AV. DAS AMÉRICAS, 500 BLOCO 17 - 2º PISO
- BARRA DA TIJUCA - RJ

3

GRADE DE PROGRAMAÇÃO
NATAL

CINEMARK MIDWAY MALL
AV. BERNARDO VIEIRA, 3775
- TIROL, NATAL
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO
ARACAJU E SÃO PAULO

CINEMARK
SHOPPING JARDINS

CINEMARK
SHOPPING ELDORADO

AV. MINISTRO GERALDO
BARRETO SOBRAL, 215
- JARDINS, ARACAJU

AV. REBOUÇAS, 3970 - 410 - PINHEIROS,
SÃO PAULO
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INGRESSOS E SNACKS DIRETO NO APP.
TUDO DE QUE O FÃ DE CINEMA PRECISA

AGORA
EM UM
SÓ LUGAR!

Compre
ingressos
e snacks

Busca
geolocalizada

Seus
ingressos
no celular

+ LEVE
+ SIMPLES
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ABERTURA

Quem é conhecido por contar histórias inesquecíveis e com um visual inédito para o público
infantil? Por criar um fenômeno cultural único, dedicado às crianças brasileiras, e firmar-se como
um sucesso permanente? Por trazer constantes inovações, mas permanecer fiel à sua proposta
inicial? Por formar um público que cresceu apaixonado e hoje repete com seus filhos a mesma
experiência de formação e transformação?
Poderíamos estar falando do FICI, mas acabamos de descrever o nosso convidado de honra, o
incrível Mauricio de Sousa.
Nossos caminhos já se cruzaram diversas vezes, e estamos muito felizes e honrados com essa
presença tão especial. A sessão Mestre da Infância tem por objetivo destacar a excepcional
versatilidade de suas produções, exibindo dois filmes da Turma da Mônica muito diferentes entre
si: o clássico A Princesa e o Robô, uma deliciosa animação tradicional com os personagens
mais amados do Brasil, e o recém-lançado Turma da Mônica, Laços. Este filme em live-action
apresenta personagens reais que confrontam a imagem que sempre fizemos da turminha, mas
que rapidamente nos lembram do que sempre foram: eternos e deliciosos. É com muito orgulho
que exibimos episódios animados de até 40 segundos de Mônica Toy - uma família de personagens
em animação 2D, voltada para o público juvenil - na abertura de todas as sessões do Festival.
A série ocupa um merecido lugar de destaque no concorrido universo dos vídeos online. Sem
diálogos e contando apenas com sons, traços simplificados e uma animação muito rica, a série
apresenta histórias engraçadas que agradam a jovens e adultos, e já alcançou mais de um bilhão
de visualizações no Brasil e no mundo.
O FICI e o universo de Mauricio de Sousa têm tudo a ver, principalmente na diversão que
proporcionam ao melhor público possível: as crianças de todas as idades.
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PROGRAMA INTERNACIONAL
Longas-metragens internacionais em cópias dubladas com exclusividade pelo FICI.

KLARA
SUPERSTAR

4

ANOS

KUTOPPEN

Klara é uma vaquinha que vive na cidade com sua mãe e
sonha em se tornar uma estrela da música. Um dia, ela
viaja para o campo para encontrar seu pai. Lá, num lugar
chamado Recanto da Colina, Klara aprende que existem
muitas maneiras de ser uma estrela.
Direção: Lise I.Osvoll
País: Noruega
Ano de produção: 2018
Duração: 64min.
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PROGRAMA INTERNACIONAL
Longas-metragens internacionais em cópias dubladas com exclusividade pelo FICI.

BINTI

8

ANOS

Binti, de 12 anos, sonha em se tornar uma youtuber
famosa. Mas, quando a polícia invade sua casa e tenta
deportá-la e a seu pai, eles são forçados a fugir. Binti
conhece Elias e os dois se tornam amigos. A menina
então traça o plano perfeito para resolver todos os seus
problemas.
Direção: Frederike Migom
Países: Bélgica e Holanda
Ano de produção: 2019
Duração: 90min.
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DUBLAGEM AO VIVO
Longas-metragens exibidos na língua original, com dublagem feita em tempo real por profissionais
dentro da sala de exibição. A plateia tem a oportunidade de acompanhar e conhecer de perto o
trabalho dos dubladores.

ENCRENCA EM
DOSE DUPLA 8

ANOS

UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE

Frido é um bom garoto, só não gosta muito de ir à escola. Um dia,
encontra um espelho mágico e cria uma cópia de si mesmo – um
outro que é perfeito até no que ele não é. No começo, é muito
divertido, mas quando todos os seus colegas de classe se copiam e
duplas esquisitas começam a dominar, as crianças sentem falta das
suas vidas e percebem que precisam fazer alguma coisa.
Direção: Marcus H. Rosenmüller
País: Alemanha
Ano de produção: 2019
Duração: 92min.
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PRÉ-ESTREIA INTERNACIONAL
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DORA E A CIDADE PERDIDA

8

ANOS

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD

As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se
passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora.
Direção: James Bobin
Países: Estados Unidos e Austrália
Ano de produção: 2019
Duração: 100min.
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PRÉ-ESTREIA BRASIL
Pré-estreia de longas-metragens brasileiros infantis e infanto-juvenis.

OSMAR, A PRIMEIRA
FATIA DO PÃO DE 8
FORMA - O FILME
ANOS

Osmar é a primeira fatia de pão de forma, sempre otimista e à procura
do seu lugar ao sol neste universo de eterno café da manhã. Ele parte
rumo à metrópole de Trigueirópolis atrás de sua grande oportunidade, e
acaba entrando no universo televisivo. Em meio a um turbilhão de eventos
desastrados, Osmar se torna protagonista da sua própria novela. Mas, na
vida de todo perecível, tudo tem um prazo de validade.
Direção: Ale McHaddo
País: Brasil
Ano de produção: 2017
Duração: 80min.
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PRÉ-ESTREIA BRASIL
Pré-estreia de longas-metragens brasileiros infantis e infanto-juvenis.

MIÚDA E O
GUARDA-CHUVA

10

ANOS

Miúda é uma menina míope e imaginativa, que cuida de sua planta carnívora
de estimação, com muito amor e formigas fresquinhas. Às vésperas de
completar 7 anos, tudo o que Miúda deseja é que a planta a chame pelo
seu nome, mas esta exige cada vez mais formigas. As formigas, cansadas
de serem comida de planta, bolam um plano que envolve poesia, guardachuvas e uma máquina do tempo. A menina atravessa uma jornada para
compreender o mundo à sua volta e aprende que crescer é fazer escolhas.
Direção: Amadeu Alban, Paula Lice e Victor Cayres
País: Brasil
Ano de produção: 2019
Duração: 74min.
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MESTRE DA INFÂNCIA
MAURICIO DE SOUSA

6

ANOS

TURMA DA MÔNICA LAÇOS

Um dia, o Floquinho desaparece. Para encontrar seu cachorro de estimação, Cebolinha
conta com os amigos Cascão, Mônica e Magali e, é claro, com um plano infalível.
Direção: Daniel Rezende
País: Brasil
Ano de produção: 2019
Duração: 97min.

TURMA DA MÔNICA A PRINCESA E O ROBÔ
Em um planeta distante, um robô (Robozinho) se apaixona por uma princesa (Princesa
Mimi), mas ele não é o único. Para ficar com ela, ele precisa enfrentar o temido Lorde
Coelhão e muitos outros adversários e desafios, inclusive o fato de ser um robô e não
possuir um coração de verdade. Para isso, ele vai contar com a ajuda de uma Turminha
muito companheira.
Direção: Mauricio de Sousa
País: Brasil
Ano de produção: 1984
Duração: 90min.
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ANIMA MUNDI PARA CRIANÇAS
Mais um FICI, mais uma sessão ANIMA MUNDI! Muito nos alegra poder manter por mais um ano
essa tradicional parceria. Desta vez, trazemos para o FICI uma atração muito especial, que fez
parte da última edição (a vigésima sétima!) do Festival Internacional de Animação do Brasil
(Anima Mundi), recém realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Esse longa-metragem vem de um país muito especial para a animação mundial: a pequena Estônia,
que, com pouco mais de um milhão de habitantes, tem a maior concentração de animadores do
planeta! Capitão Morten e a Rainha Aranha, de Kaspar Jancis, é uma obra-prima de animação
de bonecos em stop motion, com uma delicada história que combina magia, romance, aventura
e poesia na medida certa para todas as idades, mas especialmente para os jovens prontos para
descobrir o mundo. Afinal, eles são a maioria dentre o público do Festival de Cinema Infantil,
que, assim como o nosso Anima Mundi, tanta diversidade e bons sentimentos tem trazido para
as novas gerações de cinéfilos e cineastas!
Sigamos todos o exemplo do jovem Morten, que, usando de fantasia e imaginação, cria aventuras
com vitórias reais para si e sua família, e nos mostra que o mais importante em nossas vidas nem
sempre é tangível e armazenável. Vida longa ao FICI e ao Anima Mundi!

CAPITÃO MORTEN E
A RAINHA ARANHA
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8

ANOS

MORTEN LOLLIDE LAEVAL
Um menino aprende a controlar sua vida quando é reduzido
ao tamanho de um inseto e tem que navegar no seu barco de
brinquedo por um café inundado.
Direção: Kaspar Jancis
Países: Estônia, Bélgica, Irlanda e Reino Unido
Ano de produção: 2018
Duração: 70min.
Obs: O filme será exibido com áudio original e legendas em português.
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8X ANIMAÇÃO
ESPECIAL SÉRIES BRASILEIRAS

4

ANOS

8 episódios de séries brasileiras consagradas na TV. Duração total: 77min.

BUBU E AS CORUJINHAS: CORUJINHA NA BOLSA!

Bubu, Biel e Bonie, um trio de corujinhas que vive na Floresta
de Los Arboles, aprendem que somos todos diferentes
uns dos outros e que temos nossas próprias habilidades
e dificuldades. As Corujinhas conhecem um canguru cheio
de energia e super radical, pronto para qualquer aventura.
Direção: Bruna Biasotto, Thomaz Martins e Rafael
Sosnowski | Brasil | 2019 | 11min.

BORIS E RÚFUS – BIT STOP

A quinta temporada de O Show da Luna! continua a
percorrer diversos países. Eles vão morar num trailer super
aconchegante, viajando como se levassem a casa nas
costas. Esta temporada está repleta de temas relacionados
não apenas às ciências naturais, mas também à diversidade
cultural.
Direção: Celia Catunda e Kiko Mistrorigo |
Brasil | 2019 | 11min.

A série acompanha a vida e as desventuras de um cachorro
resmungão chamado Boris e de seu amigo furão Rufus, que
acredita ser um cachorro. Os dois vivem num quintal em
companhia do garoto Enzo. Neste episódio, Boris sobe
um vídeo na internet sem querer. Um gênio da lâmpada
transporta os amigos para dentro da rede, onde tentarão
parar o upload do vídeo a qualquer custo.
Direção: Rubens Belli | Brasil | 2018 | 12min.

O SHOW DA LUNA – CADÊ OS CARANGUEJOS

OS CUPINS – SUGADOR DE MÚSICA

Dois cupins moram no piano do músico Joca, mas detestam
música. Enquanto isso, o extraterrestre Exatix vem à Terra
sugar música, pois essa é a fonte de energia do seu planeta.
Caso não consiga, seu lar será destruído. Os cupins veem
aí uma oportunidade para sugarem toda a música que o
Joca toca e ficarem com o piano só para eles.
Direção: Roberto Machado Junior | Brasil | 2017 | 15min.
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8X ANIMAÇÃO
ESPECIAL SÉRIES BRASILEIRAS

4

ANOS

8 episódios de séries brasileiras consagradas na TV. Duração Total: 77min.

FÁBULAS TORTAS – AS LUAS DE LUIZA

MYTIKAH – O LIVRO DOS
HERÓIS – CLARICE LISPECTOR

A série acompanha uma turma que compartilha o gosto
pelos livros, pelo mistério e pela aventura ilimitada. A
partir do protagonismo coletivo das personagens, a trama
revela sentimentos estranhos, às vezes não identificados
por elas, como culpa, medo, raiva e inveja. Além disso,
elas experimentam os desafios da convivência.

Os irmãos Manga e Leco se divertem com o livro popup
MYTIKAH, que conta histórias de heróis da vida real.
Quando o livro chega, eles entram na história para
conhecer os personagens e o mundo em que vivem.
Neste episódio os irmãos encontram a fantástica escritora
e jornalista Clarice Lispector.

Direção: Dilea Frate | Brasil | 2018 | 7min.

CHARLIE, O ENTREVISTADOR DE COISAS
- DIA DE PRAIA

Direção: Hygor Amorim e Jonas Brandão |
Brasil | 2018 | 7min.

QUE CORPO É ESSE? É DE MENINO OU MENINA?

Série em formato de talk show apresentada por um
Carneiro divertido e um pouco atrapalhado. Ele entrevista
celebridades como a Panqueca, a Bola de Futebol, a
Massinha de Modelar, O Guarda-Chuva e muitas outras.
Humor, originalidade e perguntas inusitadas numa
produção que tem tudo para dar certo, mas quase nunca dá.
Direção: Celia Catunda e Kiko Mistrorigo |
Brasil | 2019 | 11min.

Dandara recebe em sua casa a amiga Milena. Entre
uma brincadeira e outra, elas se deparam com alguns
personagens e se questionam quais são “de menina” e
quais são “de menino”. O irmão Kauã ajudará a dupla a
desconstruir os estereótipos de gênero, mostrando como
é divertido brincar junto e ser quem você quiser.
Direção: Jonas Brandão | Brasil | 2018 | 3min.
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PANORAMA BRASIL
Os melhores filmes brasileiros para crianças lançados recentemente ou em fase de lançamento.

LUCCAS NETO EM:
ACAMPAMENTO DE FÉRIAS

6

ANOS

Luccas e Gi passam suas férias no acampamento onde acontece a gincana mais famosa do
mundo. O único problema é que a turma de “implicantes” também foi para lá.
Direção: Lucas Margutti
País: Brasil
Ano de produção: 2019
Duração: 87min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
Estes são os prêmios que serão entregues pelos parceiros do Festival Internacional de Cinema Infantil para
os vencedores da 12ª edição do Prêmio Brasil de Cinema Infantil:
A NAYMAR – CIARIO, concederá um prêmio de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e
maquinaria, rebatizado com o nome da saudosa Edna Fujii. Serão dois (2) prêmios de R$ 10.000, um para o
curta-metragem vencedor na categoria Histórias Curtas, e outro para o primeiro colocado (ou vencedor, para
filmes live-action) na categoria Mostra Teen;
A ETC FILMES concederá um (1) pacote de serviços de finalização e acessibilidade para conteúdos com até
20 minutos de duração. O pacote inclui tradução para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), audiodescrição,
legendagem descritiva e finalização em DCP ou Encoder para TV ou web. O prêmio será concedido para o
curta-metragem vencedor na categoria Histórias Animadas;
A DOT, concederá um (1) pacote de finalização para o curta-metragem vencedor na categoria Histórias
Curtas, incluindo uma (1) diária de correção de cor, uma (1) diária de finalização e um (1) delivery para TV
ou DCP;
A MISTIKA, concederá um (1) pacote de finalização para o curta-metragem ou episódio de série vencedor
na categoria Mostra Teen, incluindo uma (1) diária de correção de cor, uma (1) diária de finalização e um (1)
delivery para TV ou DCP.

ETC FILMES

Há mais de 14 anos no mercado audiovisual, a proposta da ETC Filmes é acompanhar todos os processos de seus parceiros,
desde a aquisição do conteúdo até a distribuição. Sediada no Alto de Pinheiros, a empresa conta hoje com uma grande estrutura
tecnológica e know-how de sobra para oferecer soluções criativas para o mercado da sétima arte.
Além de atender distribuidoras e produtoras em seus lançamentos, o laboratório, que também funciona como encoding
house, participa de diversos festivais pelo país. Entre os mais recentes estão o Festival Varilux de Cinema, o Festival Cultura e
Gastronomia Tiradentes, o Festival Italiano e o FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil.
A ETC FILMES concederá um pacote de acessibilidade completa (legenda descritiva, LIBRAS e audiodescrição) para um curtametragem com até 20 minutos de duração, com finalização em DCP.

DOT

A DOT é uma empresa de pós-produção que atua há nove anos no mercado de entretenimento e publicidade. Trabalhamos
sempre com os sistemas mais sofisticados e eficientes para assegurar os altos padrões de qualidade pelos quais somos
reconhecidos nacional e internacionalmente.
Com uma infraestrutura completa em 2K, 4K, S-3D e HDR, a empresa possui uma equipe talentosa e eficiente, começando pelos
sócios: José Francisco da Silva Neto (ABC), Ely Silva (ABC) e Magali Wistefelt.
Em seu histórico, a DOT acumula centenas de projetos de sucesso, e sempre busca fomentar as produções nacionais, apoiando
e premiando com serviços de pós-produção os projetos que se destacam nos principais festivais do país.

MISTIKA

Fundada em 2011 e administrada pelos irmãos Marcelo Siqueira e Ariadne Mazzetti, a MISTIKA assina mais de 100 projetos
para cinema e TV ao longo de sua existência.
Os sócios contam com a experiência de duas décadas dedicadas a projetos audiovisuais e lideram uma equipe de talentos
altamente qualificados que fazem da MISTIKA uma das mais respeitadas finalizadoras do país.
Anualmente, apoia dezenas de festivais e LABs de cinema pelo Brasil, estimulando a difusão e a alta qualidade técnica das
produções nacionais.
Na MISTIKA, o cliente encontra soluções simples e seguras para a realização de seus projetos, além de um ambiente
descontraído e aconchegante onde se sente em casa.
Estruturada com base na paixão de seus sócios pelo audiovisual, a MISTIKA tem como principal objetivo a magia da
transformação: transformação de ideias em projetos, de material bruto em produções premiadas, e de clientes em amigos.

20

PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
Este ano, tivemos quase duzentas inscrições! 192, para sermos precisos. Esse aumento vertiginoso nas
inscrições para o Prêmio Brasil de Cinema Infantil nos deixou muitíssimo felizes. Em um ano especialmente
difícil para o setor de produção cultural, um crescimento desses – que não é apenas quantitativo, mas também
qualitativo – é uma daquelas surpresas que vêm renovar o fôlego e mostrar que vale a pena enfrentar todas
as dificuldades. O FICI se orgulha em participar da ascensão desse segmento e anuncia a plenos pulmões: o
crescimento do cinema infantil brasileiro é definitivo e irreversível!

PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL – Comitê

CRISTIANE ARENAS

Cineasta e roteirista, formada em Artes Visuais pela Faculdade de Belas Artes do Estado de São
Paulo e pós-graduada em Linguagens da Arte pela Universidade de São Paulo com a pesquisa
“Cinema, Linguagem e Criatividade”. Participou de cursos de formação, palestras, workshops e
oficinas de roteiro e de uma especialização. Desde 2015, desenvolve uma pesquisa com textos de
dramaturgia baseados na obra de William Shakespeare. Participou do fórum Rupturas e Suturas,
com especialistas da Queen Mary University of London, e do workshop com Jerry Brotton.
Atualmente, dirige a produtora BUDA FILMES, onde desenvolve projetos de audiovisual voltados
para a produção de obras focadas em questões sociais e de direitos humanos.

FLÁVIA COSTA

Formada no curso de Formação Executiva em Cinema e TV pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
atua no mercado de produção independente desde 2004, tendo realizando diversos programas de
TV, filmes publicitários e longas-metragens. Trabalhou por três anos no Festival Internacional de
Cinema Infantil (FICI) como Coordenadora de Produção e, desde 2012, é responsável pela área de
conteúdo original dos canais Gloob e Gloobinho (Globosat).

THAMIRES GOMES

Roteirista formada em Cinema pela PUC-Rio. Na TV, escreveu as séries Detetives do Prédio Azul (12
temporadas) e Valentins (2 temporadas), ambas para o canal Gloob; além disso, assinou roteiros
de programas de variedades para os canais Futura e Band. Também é escritora, e publicou seis
livros voltados para o segmento infantil. No ano de 2018, escreveu a série Frequência Positiva Uma série para jovens que querem mudar o mundo, na qual também assina as canções originais.
Atualmente, está trabalhando em uma adaptação do livro Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth
Rocha, para a TV, e no roteiro do longa-metragem A História de Nós 2, uma adaptação da peça
homônima de Lícia Manzo.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
Finalizamos a 12ª edição do PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL com grande alegria! O anúncio dos prêmios e os
troféus foram entregues aos diretores e produtores dos filmes em cerimônia realizada durante Sessão Especial no
Cinemark Eldorado em São Paulo.
Contamos com a participação de mais de 150 crianças da Escola Nova, da Escola Municipal Tiradentes (com apoio do
Centro Cultural Cinema Nosso) e Escola Municipal Alina de Brito, todas no Rio de Janeiro, para escolha dos vencedores.
Recebemos mais de 192 inscrições esse ano, um novo recorde! Foram filmes de todo o Brasil que concorreram a prêmios
de aquisição, finalização e acessibilidade concedidos pelos nossos parceiros. Abaixo, a lista dos premiados!

Parabéns aos vencedores!

VIVI LOBO E O QUARTO MÁGICO,
de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo
vencedor na categoria
HISTÓRIAS ANIMADAS

LILY’S HAIR,
de Raphael Gustavo da Silva
vencedor na categoria
HISTÓRIAS CURTAS

GURI,
de Adriano Monteiro
vencedor na categoria
MOSTRA TEEN

PRÊMIO ACESSIBILIDADE ETC FILMES
Histórias Animadas: VIVI LOBO E O QUARTO MÁGICO, de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo
PRÊMIO LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS E MAQUINÁRIA EDINA FUJII - NAYMAR / CIARIO
Histórias Curtas: LILY’S HAIR, de Raphael Gustavo da Silva
Mostra Teen: GURI, de Adriano Monteiro
PRÊMIO DE FINALIZAÇÃO DOT CINE
Histórias Curtas: LILY’S HAIR, de Raphael Gustavo da Silva
PRÊMIO DE FINALIZAÇÃO MISTIKA
Mostra Teen: GURI, de Adriano Monteiro
MELHOR FILME DO JÚRI POPULAR WEB
Além dos prêmios concedidos pelos parceiros do festival dentro das três categorias
– e que são escolhidos por crianças e jovens nas escolas - pela primeira vez em 17
edições realizamos uma votação popular via web!
Ela permaneceu aberta e ativa EXCLUSIVAMENTE no site do FICI do início ao
término do festival, ou seja, entre 18 de outubro e 08 de novembro, quando
apuramos os votos e divulgamos o vencedor. Ao assistir o filme o espectador
concedeu uma cotação entre 5 opções de voto, que criou uma média em nosso
sistema não visível para o público em geral.
O curta melhor avaliado dentre os selecionados ganhou um troféu de Melhor Filme
do Júri Popular Web. Com isso, ampliamos o alcance dos filmes proporcionando
que não só as crianças presentes ao festival pudessem escolher o seu filme favorito
da nossa edição 2019, mas especialmente as que não puderam comparecer.
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GURI, de Adriano Monteiro
vencedor na categoria WEB

PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
HISTÓRIAS ANIMADAS

6

ANOS

Duração Total: 67min.

PEDRO E O VELHO CHICO
Após acordar de um pesadelo, o garoto Pedro fica
assustado com o destino do planeta. Ao entregar o lixo ao
catador de material reciclável conhecido como Seu Chico,
Pedro recebe do simpático velhinho um misterioso diário
que o convida a uma viagem mágica pelo São Francisco,
revelando uma verdade assustadora sobre o rio.
Direção: Renato Gaia | Brasil - Minas Gerais | 2017 | 18min.

A CORDA, ACORDA
A Corda, Acorda é um curta-metragem que tem o intuito de
homenagear a diversidade brasileira. Celebramos a infância
repleta de brincadeiras e rodeada pela cultura popular das
diferentes regiões do Brasil.
Direção: Ana Luiza Primo, Clara Barros e Julia Nicolescu
| Brasil - Rio de Janeiro | 2019 | 1min.

O MENINO QUE
ENGOLIU O SOL
Adaptação livre, baseada no universo poético de Manoel
de Barros, no mito do fogo dos índios Guató, e no livro
infantil homônimo O Menino que engoliu o sol, de Ricardo
Pieretti Câmara. Quando o dia dorme, o Menino tem tanto
medo do escuro que não quer dormir, nem comer, pois
sua barriga está cheia – de medo.
Direção: Patricia Alves Dias |
Brasil - Mato Grosso do Sul | 2019 | 8min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
HISTÓRIAS ANIMADAS

6

ANOS

Duração Total: 67min.

O BAGRE DE BOLAS

Um bagre esfomeado confunde uma bola de basquete infantil
que estava boiando no rio com sua refeição, e tenta comêla. A bola acaba presa em sua boca, impedindo o bagre de se
alimentar normalmente e até mesmo de ficar debaixo d’água.
Direção: Luiz BoTosso e Thiago Veiga |
Brasil - Goiás | 2017 | 5min.

AS AVENTURAS DE PETY

No céu de Tutameia, surge um lindo e majestoso arco-íris. Em
busca do baú de ouro, Pety e seus amigos partem em direção ao
bosque da cidade, onde vivem aventuras com seres fantásticos
do folclore brasileiro e descobrem que o verdadeiro tesouro
pode estar muito mais próximo do que se imagina.
Direção: Anahi Borges | Brasil - São Paulo | 2019 | 14min.

QUANDO A CHUVA VEM?

A seca que assolou o nordeste do Brasil entre os anos de 1979
e 1985 marcou para sempre a vida da população sertaneja do
estado de Pernambuco. Em meio a esse quadro de pobreza e
abandono, uma criança cresce sem ver ou sentir a chuva.
Direção: Jefferson Batista de Andrade |
Brasil - Pernambuco | 2019 | 8min.

VIVI LOBO E O QUARTO MÁGICO

Muito prazer, meu nome é Vivi Lobo! Esta história é sobre as
portas que devemos abrir ao longo da vida, enquanto humanos
e enquanto meninas.
Direção: Isabelle Santos e Edu MZ Camargo |
Brasil - Paraná | 2019 | 13min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
HISTÓRIAS CURTAS

8

ANOS

Duração Total: 82min.

LILY’S HAIR
Lily é uma garota negra que não gosta de seus cabelos.
Com a ajuda de Caio, seu amigo cadeirante, tenta ter os
cabelos do jeito que sempre sonhou.
Direção: Raphael Gustavo da Silva |
Brasil - Goiás | 2019 | 14min.

BALÃO AZUL
João é um menino quieto que adora contemplar o céu
e mora sozinho com o pai. Um dia, João se encanta por
um balão azul que “sobe até o céu”. Ele consegue juntar
dinheiro para comprar o balão e passa a cuidar dele com
carinho. João pergunta ao pai quando eles podem visitar a
sua mãe.
Direção: Alice Gomes |
Brasil - Rio de Janeiro | 2018 | 17min.

O VÉU DE AMANI

Amani é uma garotinha paquistanesa que mora no Brasil.
Ao mudar de casa, a menina muçulmana recebe um
presente inesperado da sua nova amiga brasileira: um
biquíni.
Direção: Renata Diniz |
Brasil - Distrito Federal | 2019 | 15min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
HISTÓRIAS CURTAS

8

ANOS

Duração Total: 82min.

DIÓSCUROS
Olívia, uma criança silenciosa e solitária, vivencia uma
experiência nova e preocupante: o primeiro dia de aula
em uma escola grande. Por meio de um livro que a menina
encontra na biblioteca da escola, sua história com
Joaquim se entrelaça com a história dos irmãos gêmeos
da mitologia grega Castor e Pólux, conhecidos como
Dióscuros.
Direção: Jaqueline Valadares Duarte |
Brasil - Rio Grande do Sul | 2017 | 12min.

A AVENTURA DA
PRIMEIRA BICICLETA

Inspirado nas memórias de infância do diretor, o filme conta
as aventuras de Carlinhos em sua busca pela realização
do sonho de ter a primeira bicicleta. Entre as dificuldades
enfrentadas, ele vivencia a descoberta de valores como
amizade, solidariedade, honestidade, ética e perseverança.
Direção: Carlos Henrique da Costa |
Brasil - São Paulo | 2018 | 16min.

DELA
Dela mora na Ilha de Itaparica com seu pai, Agenor. Na
escola nova, os colegas acham seu nome estranho e
seus cabelos esquisitos. A menina questiona seu pai, e
a história que ele conta muda a forma como ela vê a si
mesma.
Direção: Bernard Attal | Brasil - Bahia | 2018 | 8min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
MOSTRA TEEN

10

ANOS

Duração Total: 64min.

GURI
Victor é um menino de 12 anos que sonha em vencer o
campeonato de bolinha de gude do seu bairro. Porém, um
obstáculo inesperado surge no seu caminho.
Direção: Adriano Monteiro |
Brasil - Espírito Santo | 2019 | 12min.

GABI
Gabi é uma menina que descobre um mundo novo após
uma queda de energia. Porém, fora do mundo digital,
fazer novas amizades pode ser um grande desafio.
Direção: Claudio Furton | Brasil - São Paulo | 2018 | 5min.

UM BEIJO PARA SOFIA
Sofia é uma criança soropositivo, que com ajuda de sua
mãe e o apoio de seu melhor amigo Davi, precisará lidar
com problemas nunca enfrentados em sua infância. Entre
medicações e unicórnios, ela descobrirá uma amizade
transformadora.
Direção: Calleb Jangrossi | Brasil - São Paulo | 2018 | 16min.
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PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
MOSTRA TEEN

10

ANOS

Duração Total: 64min.

TROPEL
Tito é um menino que vive com seus avós no interior
de Santa Catarina. Enquanto brinca e cresce, vai
descobrindo nas histórias do avô mais do que palavras.
De tanto dar asas à sua imaginação, acaba se tornando
escritor.
Direção: Cesar Luis Theis |
Brasil - Santa Catarina | 2018 | 14min.

UPSIDE DOWN

No ônibus, uma playlist com as músicas mais estilosas,
escolhidas a dedo, e headphones com o som o mais alto
possível para deixar a volta para casa menos entediante.
Depois de acordar e passar horas fazendo seu penteado,
Kátia não podia imaginar que a sua realidade seria alterada
drasticamente ao fazer algo tão banal quanto andar de
ônibus.
Direção: Valentin Raus e Beatriz Menossi |
Brasil - Santa Catarina | 2018 | 2 min.Catarina | 2018 | 2min

BICHO DO MATO
Jussara e sua família perdem tudo o que tinham quando
suas terras são atingidas por chuvas intensas e violentas.
Sem terem onde viver, eles deixam o campo para morar na
cidade grande. Essa mudança trará muitas dificuldades
para todos, em especial para Jussara, que precisará
se adaptar a um mundo muito diferente daquele que
conhecia.
Direção: Juliana Sanson | Brasil - Paraná | 2018 | 15min.
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SESSÃO TELECINE DE CINEMA

DETETIVES DO
PRÉDIO AZUL 2:
O MISTÉRIO ITALIANO

8

ANOS

Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo,
Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira
Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima
Buongusto. Com seu trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo,
eles conseguirão desvendar esse mistério.
Direção: Vivianne Jundi
País: Brasil
Ano de produção: 2018
Duração: 93min.
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SE VOCÊ AINDA NÃO VIU
Exibição de longas-metragens infantis de grandes distribuidoras lançados nos últimos anos.

ASTERIX E O
SEGREDO DA
POÇÃO MÁGICA

8

ANOS

ASTÉRIX: LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Asterix e Obelix precisam ajudar o velho druida
Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção
mágica da Gália. Durante a viagem pela região, eles
devem impedir que a receita mágica caia em mãos
erradas, dando início a uma inesperada aventura.
Direção: Alexandre Astier e Louis Clichy
Países: França e Bélgica
Ano de produção: 2018
Duração: 87min.

CORGI: TOP DOG

6

ANOS

THE QUEEN’S CORGI

A Rainha Elizabeth é apaixonada por cães da raça Corgi
e, dentre os que vivem no Palácio, Rex é o seu queridinho.
Acostumado com as mordomias da realeza, tudo muda
quando ele cai na armadilha de outro cachorro que
quer tomar o seu lugar. Preso no canil da cidade, ele
agora vai precisar de toda a ajuda que conseguir para
voltar ao Palácio e retomar seu lugar como o favorito da
Rainha.
Direção: Vincent Kesteloot e Ben Stassen
País: Bélgica
Ano de produção: 2019
Duração: 85min.
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SE VOCÊ AINDA NÃO VIU
Exibição de longas-metragens infantis de grandes distribuidoras lançados nos últimos anos.

ALADDIN – 3D
Uma emocionante adaptação em formato live-action
do clássico de animação da Disney. O filme conta a
empolgante história do adorável ladrãozinho Aladdin,
da corajosa e determinada Princesa Jasmine e do
Gênio, que pode ser a chave para o futuro dos dois.
Direção: Guy Ritchie.
País: Estados Unidos
Ano de produção: 2019
Duração: 128min.

TOY STORY 4 – 3D

6

ANOS

Na casa da pequena Bonnie, onde agora vive, Woody
apresenta a seus amigos o novo brinquedo feito por ela:
Forky, que antes era um garfo de verdade. O novo posto
de brinquedo não lhe agrada nem um pouco, e Forky
acaba fugindo de casa. Decidido a trazer de volta o
novo brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte no seu
encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora
vive num parque de diversões.
Direção: Josh Cooley
País: Estados Unidos
Ano de produção: 2019
Duração: 100min.
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SE VOCÊ AINDA NÃO VIU
Exibição de longas-metragens infantis de grandes distribuidoras lançados nos últimos anos.

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

ANGRY BIRDS 2

8

Quando surge uma nova ameaça que coloca as ilhas dos
Pássaros e dos Porcos em perigo, Red, Chuck, Bomba e
Mega Águia recrutam a irmã de Chuck, Silver, e se unem aos
porcos Leonard, sua assistente Courtney e o técnico Gary.
Juntos, eles estabelecem uma trégua instável, formando
uma improvável superliga que irá salvar as suas casas.

ANOS

Direção: Thurop Van Orman e John Rice
Países: Estados Unidos e Finlândia
Ano de produção: 2019
Duração: 97min.

HOMEM ARANHA
NO ARANHAVERSO – 3D
SPIDER-MAN INTO THE SPIDER-VERSE
Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, torna-se o HomemAranha depois da morte de Peter Parker. Em uma de suas
missões para salvar o mundo, Miles acaba acessando dimensões
paralelas, e faz com que diferentes versões do super-herói sejam
atraídas para a sua própria realidade.
Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman
País: Estados Unidos
Ano de produção: 2018
Duração: 116min.

PETS - A VIDA SECRETA
DOS BICHOS 2 – 3D
THE SECRET LIFE OF PETS 2

6

ANOS

A história de Max e seus amigos peludos continua, acompanhando
suas vidas secretas quando os donos saem de casa para a escola
ou para o trabalho. Desta vez, acompanhamos suas jornadas em
busca de coragem para enfrentar grandes desafios e os seus
maiores medos.
Direção: Chris Renaud e Jonathan del Val
Países: Estados Unidos, França e Japão
Ano de produção: 2019
Duração: 86min.
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SESSÃO ACESSIBILIDADE

TITO E OS
PÁSSAROS

8

ANOS

Tito é um menino tímido de 10 anos que vive com sua
mãe. De repente, uma estranha epidemia começa a se
espalhar, fazendo com que as pessoas fiquem doentes
quando se assustam. Rapidamente, Tito percebe que
a cura para essa doença está relacionada à pesquisa
de seu pai sobre o canto dos pássaros. Ele embarca
numa jornada com seus amigos para salvar o mundo da
epidemia, que se transforma numa busca por seu pai
ausente e por sua própria identidade.
Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto
País: Brasil
Ano de produção: 2018
Duração: 73min.

DO MEU
TAMANHO

8

ANOS

AUF AUGENHÖHE

Michael vive em um orfanato e não aguenta mais ser
rejeitado pelas outras crianças. A saída é encontrar o pai.
Mas quando encontra Tom, descobre que não precisa
olhar para cima para encarar seu pai. Ele é um anão,
de estatura menor que a sua. Enquanto Tom tenta se
adaptar à paternidade, Michael mal consegue esconder
o constrangimento e a vergonha. Até que, em plena na
construção deste relacionamento, os dois passam por
uma dura prova.
Direção: Evi Goldbrunner e Joachim Dollhopf
País de Produção: Alemanha
Ano: 2016
Duração: 99min.

Os filmes serão exibidos com audiodescrição, legenda descritiva e LIBRAS.

36

O PEQUENO JORNALISTA
Após a exibição do filme, o festival promove um debate com a presença
de um jornalista convidado, que responderá às perguntas das crianças da plateia.
O filme Binti conta a história de uma menina que sonha ser uma Youtuber famosa. Ela passa por
uma grande crise quando o mundo real se choca com a realidade virtual e com os planos que
tinha para si.
A internet oferece a todos a chance de aparecer, seja publicando vídeos ou textos para serem
lidos. Há uma grande vontade de externar opiniões e tornar-se um criador de notícias.
Mas que notícias são essas? São notícias úteis, oportunas, verdadeiras? Quanto há de justo e
de honesto nos conteúdos que recebemos e consumimos por meio de nossos dispositivos de
comunicação?
Vivemos cercados por informações questionáveis. Por isso, é importantíssimo o papel
desempenhado por profissionais capazes de comunicar a realidade de forma imparcial e
compromissada.
A experiência de compartilhar a sessão de cinema com um jornalista, e de aprender com ele a
maneira correta de comentá-la, entendendo a diferença entre o que podemos e o que devemos
publicar, é uma oportunidade única que nos orgulhamos de proporcionar ao público.

BINTI

8

ANOS

Direção: Frederike Migom
Países: Bélgica e Holanda
Ano de produção: 2019
Duração: 90min.
Este filme também será exibido no Programa Internacional. Confira mais informações sobre o filme na página 10.
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MOSTRA NOVOS JOVENS
Um encontro marcado com estudantes para ver e discutir cinema.
Após as sessões, debate com a presença de convidados.

Sabe aquele momento mágico em que nos esquecemos da nossa própria vida e passamos a viver a
história dos personagens?
Em que tudo parece tão real que não nos surpreendemos ao ver algo imprevisível e desafios que pedem
reações e soluções?
Em que pegamos emprestado sentimentos e atitudes dos personagens, e só recuperamos nossa identidade
quando a luz acende?
Quem viveu isso, não esquece jamais, e muitos anos depois ainda é capaz de recontar a história que lhe
foi contada.
Todos os anos, novos jovens vão pela primeira vez ao cinema para ver e viver filmes assim, discutindo
histórias e trocando opiniões.
Este ano, a juventude terá a oportunidade de se ver na tela, e de pensar o seu papel na luta política. Os
documentários ESPERO TUA (RE) VOLTA e ELEIÇÕES, e o longa metragem PARÁ’Í, uma ficção totalmente
real, retratam a vida de jovens brasileiros que sentem a necessidade de protestar quando seus direitos
lhes são negados. Na tela e nos debates, um sentimento comum a todos os jovens: o de que é necessário
reafirmar a cidadania da juventude, elevar a voz e assumir o protagonismo na construção de um futuro
melhor e mais justo.
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MOSTRA NOVOS JOVENS

ELEIÇÕES

A rotina do ensino médio na Escola Estadual Doutor Alarico da
Silveira, no centro de São Paulo, é alterada por conta das eleições
do grêmio estudantil que se aproximam. Durante esse período, é
possível perceber como as consequências do processo eleitoral
afetam as relações entre os alunos. Do mesmo modo, as eleições
presidenciais, em proporções bem maiores, conseguem alterar a
atmosfera de um país inteiro.
Direção: Alice Riff
País: Brasil
Ano de produção: 2018
Duração: 102min.

PARA’Í

10

ANOS

Pará, uma menina guarani, encontra por acaso um milho guarani
tradicional que nunca havia visto. Ela se encanta com a beleza
das sementes coloridas do milho e busca cultivá-lo. Ao plantar
as sementes do milho, Pará começa a questionar muitas coisas:
o seu lugar no mundo, quem ela é, por que fala português e não
guarani, por que é diferente dos colegas da escola, por que seu
pai vai à igreja, por que moram numa aldeia tão perto da cidade
e por que seu povo luta pela terra.
Direção: Vinicius Toro
País: Brasil
Ano de produção: 2018
Duração: 82min.

ESPERO TUA (RE)VOLTA

Um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir
do ano de 2015 ocupando escolas estaduais por todo brasil.
Acompanhando três jovens do movimento e com imagens de
arquivo de manifestações desde 2013, o documentário tenta
compreender as ocupações e as suas principais pautas a partir
do ponto de vista dos estudantes envolvidos.
Direção: Eliza Capai
País: Brasil
Ano de produção: 2019
Duração: 93min.
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A TELA NA SALA DE AULA

Às vezes, o cinema vira escola e a escola vira cinema. Aulas que parecem filmes, porque nos
sensibilizam de uma forma inesquecível – e filmes que parecem aulas, porque nos ensinam
muitas coisas e ficam para sempre na memória.
Melhor que um bom filme ou uma ótima aula, só a junção dos dois!
Nesta proposta, as turmas de alunos terão a oportunidade de assistir aos filmes sem terem
que escrever uma redação depois, e ainda poderão relembrá-los com atividades divertidas.
Cada filme tem um projeto pedagógico específico, que analisa as nuances do enredo e
os detalhes da cinematografia, explorando inúmeras possibilidades de integração com o
currículo. São oferecidas diversas sugestões de acordo com o interesse do professor e as
necessidades da turma. Isso é aprender com prazer.
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PRÉ-ESTREIA FICI

Nos dias 12 e 13 de outubro, o FICI fez sua pré-estreia na Casa Firjan (Rio de
Janeiro) em comemoração ao Dia das Crianças com programação gratuita
que incluiu a exibição de curtas e oficina de animação.
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FICHA TÉCNICA
DIREÇÃO
Carla Camurati e Carla Esmeralda

CARTAZ FICI 2019
Mariana Volker

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Carlos Proença

DESIGN E PROMOÇÃO
Espaço/Z Marketing de Entretenimento

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Lilia Levy

VINHETA
Tatuí Filmes

PROGRAMAÇÃO
Michelle Guimarães

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Leila Grimming

PRODUÇÃO
Luíza Rodrigues

SITE FICI 2019
Sheila Moraes e
Ana Carolina Estevez

PRODUÇÃO GRÁFICA E MARKETING
Ana Carolina Estevez
PRODUÇÃO E MARCAÇÃO DE ESCOLAS A TELA NA SALA DE AULA
Isabella Reis
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Luzinete Lima
PESQUISA E SELEÇÃO INTERNACIONAL
Carlos Proença e Michelle Guimarães
COMITÊ DE SELEÇÃO –
PRÊMIO BRASIL DE CINEMA INFANTIL
Cristiane Arenas, Flávia Costa
e Thamires Gomes

REDES SOCIAIS
Sandro Nogueira – Grupo Grow
CONTROLLERS
Isabela Lima e Marise Lopes
CONTADOR
Contar Contadores
ENCODES
ETC Filmes
DUBLAGEM
UniSom Brasil

TEXTOS FICI E CADERNOS DE IDEIAS
Lilia Levy

TRADUÇÃO SCRIPTS
BVaz Idiomas

REVISÃO DE TEXTOS
Camila Moura

TRANSPORTADORA
GP Transportes
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FICHA TÉCNICA
PRODUÇÃO ARACAJU
COORDENAÇÃO GERAL
Deyse Rocha
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Carolina Fontes Leite,
Leilane Coelho e Jéssica Santos
FOTÓGRAFA
Ivve Rodrigues
O PEQUENO JORNALISTA
Janaina Rezende e Kedma Ferr
DEBATEDORA
- MOSTRA NOVOS JOVENS
Luana Vieira
DUBLADORES – DUBLAGEM AOVIVO
Sandra Azevedo e Mamute Teixeira

DUBLADORES–DUBLAGEMAOVIVO
Giovana Araújo e Rogério Ferraz

PRODUÇÃO
RIO DE JANEIRO E NITERÓI

MARCAÇÃO DE ESCOLAS A TELA NA SALA DE AULA
Maíra Pivato

FOTÓGRAFA
Mayra Nolasco

MONITORES
Aline Aparecida Santos, Amanda
Railany Kalary, Amina Beatriz
Dantas, Ana Cristina Miranda,
Donnato Lopes, Elisabete Sodré,
Fernanda Ferreira, Francisco de
Assis Alves, João Maria dos Santos,
Laissa Christina Arruda, Lucília
Raquel Guedes, Natã Dantas,
Nildiane Canário e Stephanie
Cristhine Pinheiro
PRODUÇÃO SÃO PAULO

PRODUÇÃO NATAL
COORDENAÇÃO GERAL
Mapa Realizações Culturais Tatiane Fernandes
e Raphael Jhoy
ASSESSORIA DE IMPRENSA
G7 Comunicação
O PEQUENO JORNALISTA
Michelle Ferret
DEBATEDOR
- MOSTRA NOVOS JOVENS
Miguel Carcará

FOTÓGRAFO
Pedro Iglesias
MAKING OF
Alice Gouvea
O PEQUENO JORNALISTA
Fernanda Araújo e Isabel Teles
DEBATEDOR
– MOSTRA NOVOS JOVENS
Sato do Brasil
DUBLADORES–DUBLAGEMAOVIVO
Fernanda Bullara e Ulisses Bezerra
MONITORES
Bianca Garcia, Camila Coltri,
Magnus Paixão e Rodrigo Holanda
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MAKING OF
Leonardo Brito
OFICINA DE ANIMAÇÃO CASA FIRJAN
Clementino Junior
O PEQUENO JORNALISTA
Ana Beatriz Marim, Amanda Martins,
Leo Bruno e Roberta Pennafort
DEBATEDORES
– MOSTRA NOVOS JOVENS
Ernesto Xavier e Leonardo da Selva
DUBLADORES–DUBLAGEMAOVIVO
Roberta Nogueira e Ronaldo Julio
MONITORES
Amanda Silvestre, Ana Carolina
Oliveira, Cynthia Moreira dos
Santos, Ilidia Marcia Gomes, Isabela
Vieira, Marcio Roberto Paschoal,
Mariana da Silva, Priscilla Desirée
Chagas e Willian Careli
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