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CURTA METRAGEM DE ANIMAÇÃO “PEDRO E O 
VELHO CHICO” ESTREIA AMANHÃ NO CINE SANTA 
TEREZA 

 
O Cine Santa Tereza 
exibirá duas sessões do 
curta metragem “Pedro e 
o Velho Chico” na terça 
feira, dia 23 de maio, às 
19h30 e 20h30. Inspirado 
no livro infantil “Pedro e 
o velho Chico” de Evelyn 
Zajdenwerg, o curta, com 
duração de 20 minutos, 
mescla cinema de 
animação e live action. 

 
 
 

 
 
Direcionado ao público infanto-juvenil, o filme conta a história do garoto Pedro e do catador 
de material reciclável “Seu Chico". Ao emprestar seu diário ao garoto o "Velho Chico" o 
convida para uma viagem mágica pelo Rio São Francisco. Apresentando um universo lúdico de 
leveza, magia e encantamento para as crianças, o curta traz reflexões importantes para as 
futuras gerações acerca dos problemas que envolvem o Rio São Francisco. 
 
Dirigido e produzido por Renato Gaia, artista mineiro que desenvolve trabalhos na área do 
audiovisual com vídeo, cinema de animação e outras linguagens, o curta teve direção de 
fotografia de Guilherme Reis, co-produção de Paloma da Matta Machado e os animadores 
Jackson Abacatu e Kayke Quadros compuseram a equipe responsável pelo cinema de 
animação. 
 
A trilha sonora é do Marco Antônio Guimarães, fundador, diretor musical e principal 
compositor do grupo mineiro de música instrumental Uakti. Compõem o elenco: Adilson 
Maghá, Lucas Calsavara e Raquel Dutra. 
 
Este projeto foi realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo a Cultura de Belo 
Horizonte e em parceria com a CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e 
contou com o apoio do BDMG Cultural, Agência Peixe Vivo e a Produtora Postura Digital.  
 
SERVIÇO: LANÇAMENTO DO CURTA METRAGEM “PEDRO E O VELHO CHICO” 
LOCAL: Cine Santa Tereza - Rua Estrela do Sul, 89. Santa Tereza BH 
DATA: 23 de Maio - Terça-Feira 
HORARIO: Sessões às 19h30 e 20h30 
ENTRADA FRANCA 
 
http://imersaolatina.blogspot.com/2017/05/curta-metragem-de-animacao-pedro-e-o.html 
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25/05/2017 
Curta metragem de animação “Pedro e o Velho Chico” 
estreia em Belo Horizonte 

 
O curta metragem “Pedro e o 
Velho Chico” estreou nesta 
terça feira (23 de maio) no 
Cine Santa Teresa, em Belo 
Horizonte. Inspirado no livro 
infantil de mesmo nome da 
autora Evelyn Zajdenwerg, o 
curta tem duração de 20 
minutos e mescla cinema de 
animação e live action. 

 

 

Direcionado ao público infanto-juvenil, o filme conta a história do garoto Pedro e do catador de 
material reciclável “Seu Chico”. Ao emprestar seu diário ao garoto o “Velho Chico” o convida 
para uma viagem mágica pelo Rio São Francisco. Além disso, a obra traz reflexões importantes 
para as futuras gerações sobre a degradação e outros os problemas que envolvem o São 
Francisco. 

“Ao fazer uma viagem de 10 dias pelo Velho Chico no Benjamim Guimarães me encantei com 
o rio São Francisco e foi dai que tive a motivação de escrever o livro. É com imenso prazer que 
vejo a minha obra tomando vida e caminhando por outros rumos”, afirma Evelyn Zajdenwerg. 

Dirigido e produzido por Renato Gaia, artista mineiro que desenvolve trabalhos na área do 
audiovisual com vídeo, cinema de animação e outras linguagens. “A história apresenta um 
universo lúdico de leveza, magia e encantamento para as crianças. O curta foi inspirado no 
livro de Evelyn Zajdenwerg, no entanto, criamos um importante personagem que é o Seu 
Chico. Dedico todo o filme ao artista mineiro Adilson Maghá que interpretou o Seu Chico e que 
nos deixou em dezembro de 2016”, explica o diretor. 

A coordenadora da CCR do Alto São Francisco do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (CBHSF), Sílvia Freedman. “É uma honra estar aqui representando o CBHSF e ver 
uma obra tão bonita. O curta o Pedro e o Velho Chico apresenta de uma forma didática, 
simples e verdadeira o São Francisco da nascente a foz. Desde uma criança até um adulto 
consegue entrar no filme e viver a realidade do rio. Infelizmente a degradação existe sim, como 
foi mostrado, mas a apresentação lúdica do filme é encantadora” diz Sílvia. 

O lançamento terminou com um debate sobre as possíveis ações de preservação. Todas as 
crianças presentes discutiram e apresentaram ações que já fazem em seu dia a dia para a 
preservação do meio ambiente. 

O curta metragem Pedro e o Velho Chico será exibido durante a programação da 
campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico” no dia 03 de junho, Dia Nacional de 
Mobilização em Defesa do Rio São Francisco, nos seguintes municípios: Pirapora (MG), 
Ibotirama (BA), Paulo Afonso (BA), Traipú (AL) e Propriá (SE). 

http://cbhsaofrancisco.org.br/2017/curta-metragem-de-animacao-pedro-e-o-velho-chico-estreia-em-belo-horizonte/ 
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NOITE DE GALA 

Circuito Penedo de Cinema premia vencedores de 
mostras competitivas 

Filmes foram escolhidos pelos júris popular e oficial; valor da 
premiação chega a R$ 37 mil 

 

O público conheceu os vencedores das mostras competitivas do Circuito Penedo 
de Cinema nesse fim de semana. Em solenidade especial na Sala de Exibições, 
montada na Praça 12 de Abril, os vencedores receberam cheques simbólicos 
com os prêmios da 4ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, 7º Festival 
Universitário de Alagoas e 10º Festival de Cinema Brasileiro. 
  
No que se refere à 4ª Mostra Velho Chico, o júri popular elegeu como vitorioso o 
filme Pedro e o Velho Chico, dirigido por Renato Gaia (MG); já o júri oficial 
consagrou o 1º lugar ao filme, A Piscina de Caíque (dir.: Raphael Gustavo da 
Silva, de Goiás); em 2º lugar, Latossolo (dir.: Michel Santos, da Bahia) e no 3º 
lugar, para Manancial (dir.: Bruno Soares, da Paraíba) e Animais (dir.: Guilherme 
Alvernaz, de São Paulo). 
 
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/21298-circuito-penedo-de-
cinema-premia-vencedores-de-mostras-competitivas 

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/21298-circuito-penedo-de-


 
Confira os vencedores da 11ª edição do Curta 
Taquary 
 

Publicado em 24 de abril de 2018 por Mário Flávio 

 

Durante seis dias, a cidade de Taquaritinga do Norte abrigou a 11ª edição do 
festival Curta Taquary, com exibições de curta-metragens, palestras, oficinas e 
debates sobre cinema, educação, acessibilidade e a cadeia produtiva do 
audiovisual. O festival foi encerrado na noite de sábado (21/04), com exibição de 
filmes, homenagem ao projeto Cinema no Interior, coordenado por Marcos 
Carvalho, premiação dos melhores curta-metragens e shows de Ágda Moura e 
Juliano Holanda e Almério com o projeto “Corre-campo”. 
 
Entre as exibições, foram apresentados os curtas resultantes das oficinas 
“Documentando” e “Cinema ligeiro”, ministradas por Marlom Meirelles e Eva 
Jofilsan, e apresentação de teatro de rua com grupo que participou da oficina de 
interpretação, com Arly Arnaud. 
 
O festival é realizado pela produtora Taquary Filmes, com incentivo do 
Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, e apoio 
da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. 
 
 
PREMIAÇÃO MOSTRA COMPETITIVAS CRIANCINE: 
 
Melhor filme Mostra Competitiva Criancine para Pedro e o Velho Chico. 
Melhor ator para: Adilson Maghá, pelo filme Pedro e o Velho Chico. 
Melhor Som para: Guilherme Reis pelo filme Pedro e o Velho Chico. 
Melhor Direção para: Renato Gaia pelo filme Pedro e o Velho Chico.  
 
http://blogdomarioflavio.com.br/vs1/confira-os-vencedores-da-11a-edicao-do-curta-taquary/ 
 

http://blogdomarioflavio.com.br/vs1/confira-os-vencedores-da-11a-edicao-do-curta-taquary/


 

 
 
 
 
 



 
Cine.Ema 2018 premia produções de Minas Gerais, 

Pernambuco e Bahia 
 

O evento aconteceu entre os dias 7 e 9 de junho em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, com mostra de obras de 
ficção, animação e documentário. 
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Os vencedores do 4º Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo, o Cine.Ema, são filmes 
de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. A mostra de obras de ficção, animação e documentário aconteceu 
entre o dia 7 e 9 de junho em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba. 
 
Os curtas premiados são: 
 
Tembiara, de Jackson Abacatu (melhor animação) 
Latossolo, de Michael Santo (documentário) 
Nanã, de Rafael Amorim (ficção) 
Pedro e o Velho Chico, de Renato Gaia, (juri popular) 
  
Cine.Ema 
Inspirado na Pedra da Ema, ícone natural de Burarama, o “Cine.Ema” é realizado desde 2015 e tem foco 
na educação ambiental. As mostras audiovisuais relacionam cinema ambiental em obras de ficção, 
animação e documentário. 
 
Premiado 

 Pedro e o Velho Chico, de Renato Gaia (Minas Gerais) – Júri popular. Escolhido a melhor produção pelo 
Júri Popular formado por moradores de Burarama, o filme é inspirado no livro infantil Pedro e o Velho 
Chico e conta a história do garoto Pedro e do catador de material reciclável “Seu Chico“. Ao emprestar seu 
diário ao garoto o "Velho Chico" o convida para uma viagem mágica pelo rio São Francisco. 
 
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/cineema-2018-premia-producoes-de-minas-gerais-
pernambuco-e-bahia.ghtml 
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