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A Ciranda de Filmes é a primeira mostra de cinema do Brasil com foco em infância, 
juventude e educação. Nasceu do desejo de sensibilizar, provocar e mobilizar 
educadores, pais e outros interessados em refletir sobre as primeiras etapas do 
desenvolvimento humano, fundamentando ações em prol do cuidado dessas fases tão 
fundamentais para o indivíduo e a sociedade.

Apostando na potência do cinema para tocar mentes e corações, ao longo das 
cinco edições, a Ciranda vem promovendo encontros para inspirar e promover 
trocas entre pensadores, educadores, artistas, cineastas e o público, enriquecendo e 
aprofundando a reflexão sobre os temas propostos a cada ano.

A mostra reúne filmes e experiências capazes de emocionar e fortalecer caminhos e 
utopias, ampliando a percepção de que não estamos sozinhos. Pelos quatro cantos 
do mundo, pessoas “cirandeiam” juntas, tecendo sonhos e histórias ricas em sentido, 
aprendizado e beleza.

Em nossa primeira edição itinerante, apostamos numa proposta de retrospectiva 
para celebrar essa nova jornada a partir dos eixos fundadores da mostra: nascimento 
e infância, espaços de aprendizagem e movimentos de transformação. Para isso, 
selecionamos alguns dos filmes que nos marcaram e retomamos as reflexões e os 
temas propostos nas edições anteriores: família, criança e natureza, protagonismo 
infantil, mestres, o que te nutre? e música, linguagem da vida.

Estamos muito felizes com a realização dessa primeira mostra itinerante, um 
importante passo para ampliar o acesso do público de diferentes regiões do país 
a uma pesquisa que vem sendo construída ao longo desses anos com o intuito de 
realizar o sonho de compartilhamento de ideias, assim como a troca de saberes.

Ciranda é um poema que se canta junto. Esperamos dar as mãos aos novos amigos 
que vamos encontrar no caminho e abrir uma grande roda para que juntos tenhamos 
mais força para emocionar e transformar.

Fica nosso convite para dançarmos juntos essa Ciranda!

Fernanda Heinz e Patrícia Durães

ciranda
de
fimeS
5
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Programação
8 a  11  d e  a g o s t o  curitiba  Porto alegre  Salvador

      espaço itaú de cinema 

d ia  8  qu inta
Salvador
13h30 - Ô, de casa! 
15h10 - Sessão de abertura da Mostra - conversa com Lydia Hortélio, 
musicóloga e educadora - A criança nova, a criança eterna, 
seguida da exibição de Meninos e reis e Mitã 

Porto  alegre  e  cur it iba
13h30 - Ô, de casa!
15h30 - Meninos e reis + Mitã 

d ia  9  Sexta
13h30 - a família Dionti 
15h30 - tjamparanjani - era uma vez + Língua mãe 

d ia  10  Sábado
11h30 - Disque quilombola + as aventuras do avião vermelho  
13h30 - crescer (Grandir)  
15h30 - Windows horses, a poesia de rose Ming (Windows horses)  

d ia  11  domingo
11h30 - caminhando com tim tim + Minha vida de abobrinha 
13h30 - Mbyá reko Pyguá, a luz das palavras + Uma nota só + Pare olhe escute 
15h30 - Waapa + terreiros do brincar 

15  a  18  d e  a g o s t o  belo horizonte  braSília
                          cine bela artes (belo horizonte)

                           espaço itaú de cinema (brasíl ia)

d ia  15  qu inta
belo  hor izonte
13h30 - Meninos e reis + Mitã (52’) 
15h30 - Abertura da Mostra com exibição de Ô, de casa! e após o filme conversa 
com  clarisse alvarenga - Brincar de casinha com o cinema

braS íl ia
13h30 - Meninos e reis + Mitã 
15h30 - Ô, de casa!

d ia  16  Sexta
13h30 - a família Dionti 
15h30 - tjamparanjani - era uma vez + Língua mãe 

d ia  17  Sábado
11h30 - Disque quilombola + as aventuras do avião vermelho  
13h30 - crescer (Grandir)  
15h30 - Windows horses, a poesia de rose Ming (Windows horses)   

d ia  18  domingo
11h30 - caminhando com tim tim + Minha vida de abobrinha 
13h30 - Mbyá reko Pyguá, a luz das palavras + Uma nota só + Pare olhe escute 
15h30 - Waapa + terreiros do brincar 



SPc ine  b i l ioteca  roberto  SantoS
Rua Cisplatina, 505 - Ipiranga 

15/08  –  qu inta-fe ira  17h crescer
16/08  –  Sexta-fe ira  17h Meninos e reis + Mitã 
17/08  –  Sábado  17h Window Horses, a poesia de rosie Ming 
18/08  –  domingo  17h Programa de Curtas: Disque Quilombola + tjamparanjani +  
                                                              Waapa + Mybiá reko Pyguá
20/08  –  terça-fe ira  17h a Família Dionti  
21/08  –  quarta-fe ira  16h Uma nota Só + terreiros do Brincar   

SPc ine  ol ido 
Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo 

15/08  –  qu inta-fe ira  17h Língua mãe 
16/08  –  Sexta-fe ira  17h a Meninos e reis + Pare Olhe escute

cfc  c idade  t iradenteS
Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes 

15/08  –  qu inta-fe ira  15h Disque Quilombola + Ô, de casa!
16/08  –  Sexta-fe ira  15h a Família Dionti 
17/08  –  Sábado  15h as aventuras do avião Vermelho 
18/08  –  domingo  15h caminhando com tim tim + Minha Vida de abobrinha 
21/08  –  quarta-fe ira  15h Window Horses, a poesia de rosie Ming 

ceu  ar icanduva 
Rua Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Terezinha 

ceu  butantã 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda

ceu  caminho  do  mar
Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara

ceu  Jaçanã
Rua Francisca Espósito Toneti, 105 - Jardim Guapira

ceu  fe i t iço  da  v i la
Rua Feitiço da Vila, 399 - Chácara Santa Maria/ Jardim Guarujá

ceu  Jambe iro  
Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases 

ceu  men inoS 
Rua Barbinos, 111 - São João Clímaco

ceu  Parque  veredaS
Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista  

ceu  PeruS 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus

ceu  qu inta  do  Sol
Avenida Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper

ceu  trÊS  lagoS
Avenida Carlos Barbosa Santos, s/n - Jardim Três Corações

ceu  v i la  atlÂnt ica
Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini  

ceu  v i la  do  Sol
Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo

15/08  –  qu inta-fe ira  15h as aventuras do avião Vermelho 
18/08  –  domingo  14h Programa de Curtas: caminhando com tim tim + Meninos e reis +  
                                           Disque Quilombola  + Uma nota Só 
21/08  –  quarta-fe ira  15h caminhando com tim tim + Minha Vida de abobrinha 

Programação 
circuito SPcine 15 a  21  d e  a g o s t o



aS aventuraS do
avião vermelho

animação
braSil
2014
73 min

O filme conta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que 
perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem 
amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola.
Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com 
presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua 
infância. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos 
favoritos, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo 
do mar, e percorre diferentes territórios. Ao longo dessa jornada, 
Fernandinho descobre o prazer da leitura, a importância de ter 
amigos e o amor do pai. 

Baseado no livro homônimo de Érico Veríssimo.

                                 

de frederico Pinto e JoSé maia 

ciranda de filmeS

Direção e Roteiro * Frederico Pinto e José Maia
Roteiro * Camila Gonzatto, Frederico Pinto e Emiliano urbim
Produção * Aletéia Selonk, Camila Gonzatto e Frederico Pinto
Montagem * Kiko Ferraz
Direção de Arte * Moacir Gutterres
Produção * Armazém de Imagens e Okna Produções
Elenco * vozes de Pedro Yan, Lázaro Ramos, Milton Gonçalves, Wandi Doratiotto, 
Fernando Alves Pinto, zezeh Barbosa, Sérgio Lulkin

contato * James Souza - jsouza@imagemfilmes.com.br
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animação
Suíça, frança
2016
67 min

Abobrinha é um apelido intrigante para um menino de 9 anos de 
idade, e sua história única, apesar de única, é surpreendentemente 
universal. Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha torna-
se amigo do policial Raimundo, que acompanha o garoto até seu 
lar adotivo repleto de outros órfãos de sua idade. A princípio, 
Abobrinha luta para encontrar seu lugar nesse ambiente estranho 
e, por vezes, hostil. Assim, com a ajuda de Raimundo e novos 
amigos, Abobrinha aprende aos poucos a confiar, encontrar o amor 
verdadeiro e ao final uma nova família para si.
                                                               

de claude barraS

ciranda de filmeS

Direção * Claude Barras
Roteiro * Céine Sciamma
Elenco * Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Contato * californiafilmes.com.br

10*11

minha vida        
de abobrinha
*ma vie de courgette*



animação
canadá
2016
85 min

Rosie Ming, uma jovem poeta canadense, é convidada para se 
apresentar em um festival de poesia em Shiraz, no Irã, mas preferiria 
ir a Paris. Ela vive na casa de seus avós chineses super protetores e 
nunca foi a nenhum lugar sozinha. uma vez no Irã, ela se encontra 
na companhia de poetas e de Persas que contam histórias que a 
obrigam a confrontar o seu passado: o pai iraniano que ela acha 
que a abandonou e a natureza da própria poesia. O filme trata de 
construir pontes entre divisões culturais e geracionais. É um filme 
sobre ser curioso. Estar aberto. E encontrar a sua própria voz 
através da magia da poesia.                                            
                                                           

de ann marie fleming 

ciranda de filmeS

Direção e Roteiro * Ann Marie Fleming 
Produção * Ann Marie Fleming e Sandra Oh 
Música * Taymaz Saba
Montagem * Ileana Pietrobruno
Elenco (Vozes) * Shohreh Aghdashloo, Ellen Page, Sandra Oh, 
Navid Negahban, Omid Abtahi, Peyman Moaadi

Contato * e.seguin@nfb.ca / e.seguin@onf.ca
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WindoW horSeS -              
a PoeSia de
roSie ming
*WindoW horSeS*



a famíla 
dionti

ficção
braSil, inglaterra
2015
96 min

um filme emocionante, em que o fantástico e a realidade se 
equilibram e tecem juntos uma trama envolvente e cheia de 
surpresas. Nas muitas histórias por trás da história, a mãe apaixona-
se, evapora e desaparece; Josué sonha com a volta da mulher a 
cada chuva, enquanto cria sozinho os dois filhos: Serino, que é seco 
e chora grãos de areia, e Kelton, que se derrete com a chegada 
de Sofia, uma garota de circo. A Família Dionti retrata de forma 
especialmente delicada o tema universal do primeiro amor.

         

de alan minaS

ciranda de filmeS

Direção e Roteiro * Alan Minas
Produção * Daniela Vitorino
Coprodutores * Emily Morgan e Roni Rodrigues
Montagem * Lívia Serpa  Direção de Arte: Oswaldo Eduardo Lioi
Direção de Fotografia * Guga Millet
Trilha Sonora * Clower Curtis  Figurino: Marcela Poloni
Produção * Caraminhola Filmes
Coprodução * Canal Brasil, Quiddity Films e HeroFilms
Elenco * Antonio Edson, Gero Camilo, Murilo Quirino, Bernardo Lucindo, Anna 
Luíza Marques, Bia Bedran, Neila Tavares, Fernando Bohrer, Álisson Minas, Maria 
Júlia Garcia, Miracy Junior, Júlia Bonzi

Contato * www.caraminhola.com.br
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creScer
*grandir*

documentário
equador
2011
104 min

Crescer é um documentário que nos convida a dividir o 
cotidiano de crianças que, aos poucos, recuperam sua 
dignidade violentada muito cedo. Redescobrimos com elas a 
alegria de viver em um ambiente cuidadosamente preparado, 
que as levará à reintegração familiar e social. Crescer nos 
mostra uma nova relação adulto-criança e nos confirma 
que é possível crescer de maneiras diferentes.   
     
                                

de etienne moine e bernard JoSSe

ciranda de filmeS

Direção * Etienne Moine e Bernard Josse 
Fotografia * Bernard Josse 
Edição * Bernard Josse 
Som * Traffic 
Música * Alain Blesing
Produção * Wawa film 

contato * Fundacion AMI - www.fundacionami.org.ec/wp/
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língua 
mãe

documentário
braSil
2011
81 min

Naná Vasconcelos, um dos maiores músicos do Brasil e mais atuantes 
fora do país, sonhava reunir um grupo de crianças e fazer música com 
elas em sua língua materna: o português. Atravessou três continentes 
para encontrá-las e daí nasce Língua Mãe, projeto musical realizado 
em parceria com o maestro Gil Jardim.

                    

de fernando Weller e leo falcão

ciranda de filmeS

Direção e Roteiro * Fernando Weller e Leo Falcão
Direção de Fotografia * Beto Martins 
Som * Nicolas Hallet 
Edição * Marcelo Lordello 
Trilha * Naná Vasconcelos
Produção Executiva * Alexandre Nogueira  
Produção * Marinho Andrade

Contato * marcela@cerejafilmes.com
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mitã

documentário
braSil
2013
52 min

Mitã. Criança brasileira. O ser humano em sua dimensão 
criadora transcende o tempo despertando para as 
possibilidades de um “Mundo Novo”. uma poética da 
infância inspirada por Fernando Pessoa, Agostinho da 
Silva e Lydia Hortélio, trazendo importantes ideias sobre 
educação, natureza, espiritualidade e a Cultura da Criança. 
                   

de lia mattoS e alexandre baSSo

ciranda de filmeS

Direção, Roteiro e Montagem * Lia Mattos e Alexandre Basso
Produção * Espaço Imaginário  
Fotografia * Alexandre Basso

contato * www.espacoimaginario.com
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Ô, de caSa!

documentário
braSil
2007
70 min

Crianças e adolescentes se apropriam de espaços públicos 
ociosos, no interior ou na capital do estado de Minas Gerais, 
para brincar de construir casinhas e cabaninhas. Em cada 
casinha, uma pequena história se passa: a visita indesejada 
de um menino que tudo bagunça; a possibilidade de fundar 
um espaço de individualidade recuado em relação ao espaço 
da família; a preparação do almoço pelas meninas enquanto 
os meninos vão caçar e colher palha; o desentendimento 
decorrente da partilha do espaço; e a reconstrução de 
uma casinha destruída. Fora desses ambientes, é possível 
entrever um mundo feito do tempo da memória dos que, no 
passado, brincaram ali naqueles mesmos espaços.  
                                                                 

de clariSSe alvarenga

ciranda de filmeS

Direção * Clarisse Alvarenga  
Produção * Imago Vídeo  
Montagem * Bernard Belisário  
Fotografia * Alexandre Pires Cavalcanti  
Mixagem * O Grivo

22*23



Pare olhe          
eScute    

documentário 
braSil
2013
52 min

A música invadiu as ruas e vielas e entrou pela janela das 
casas, dando cor e melodia a uma rotina outrora tão opaca, 
na pequena cidade de Barra Mansa, interior do Rio de 
Janeiro. Desde que se iniciou o projeto Música nas escolas, 
promovido pela prefeitura da cidade, Barra Mansa nunca 
mais foi a mesma. Dirigido por Kátia Lund e produzido por 
Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, o filme Pare Olhe Escute 
mostra, com sensibilidade, a rotina de jovens músicos ao 
realizarem o sonho de sair em turnê com a orquestra da 
cidade, acompanhados da pianista Simone Leitão, pelas 
principais salas de música do país. 
                                                   

de Kátia lund     

ciranda de filmeS

Direção e roteiro * Kátia Lund
Produção * Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi 
Montagem * Eduardo Gripa
Fotografia * Miguel Vassy e Gabriel Teixeira
Técnico de som * Rene Brasil
Edição de som e Mixagem * Edson Secco
Músicos * Orquestra Sinfônica de Barra Mansa

Contato * producao@buritifilmes.com.br
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terreiroS 
do brincar
   

documentário
braSil
2017
52 min

O filme retrata a participação de crianças em 
12 grupos de manifestações populares em 4 
estados brasileiros, e a sua relação com um 
brincar coletivo, inter-geracional e sagrado. 

                                              

de david reeKS e renata meirelleS     

ciranda de filmeS

Direção * David Reeks, Renata Meirelles
Produzido por * Marcos Nisti, Estela Renner e Luana Lobo
Roteiro * Renata Meirelles, Soraia Chung Saura
Fotografia * David Reeks
Montagem * Marilia Moraes, David Reeks
Produção Executiva * Juliana Borges
Finalização e Correção de Cor * Eduardo de Andréa (Kito)
Mixagem e Restauração de Audio * Dan zimmerman
Motion Designer * Daniel Araújo
Produção * Maria Farinha Filmes

Contato * www.mariafarinhafilmes.com.br

26*27



caminhando 
com tim tim 
   

documentário 
braSil
2014
5 min

Do cotidiano fez-se texto. Do texto fez-se vídeo, juntou 
filho mãe e pai em um andar, e cá está. uma ida de 
tantas. um ponto de tantos outros. 1 ano e 4 meses, um 
registro doce do tempo, no tempo, em tempo.

                                                   

de tiago exPinho      

ciranda de filmeS

Direção * Tiago Expinho
Montagem * Tiago Expinho
Texto, Narração e Toque de Sanfona * Genifer Gerhardt
Música * Renatinho Muller
Elenco * Valentim Expinho Gerhardt

28*29



diSque 
quilombola
   

documentário
braSil
2012
13 min

Crianças do Espírito Santo conversam de um jeito 
divertido sobre como é a vida em uma comunidade 
quilombola e em um morro na cidade de Vitória. Por meio 
de uma genuína brincadeira infantil, os dois grupos falam 
de suas raízes e revelam o quanto a infância tem mais 
semelhanças do que diferenças.

                                              

de david reeKS     

ciranda de filmeS

Direção * David Reeks  
Roteiro * Gabriela Romeu e Renata Meirelles  
Produção * Lia Nunes, Luiz Boffa, Daniela Meirelles e Gabriela Romeu  
Fotografia * David Reeks e Renata Meirelles  
Música * Paulo Brandão, Brand Estúdio, com produção executiva de Elizah Rodrigues  
Direção de Animação * Rafael Terpins  
Animação * Jãozão
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meninoS 
e reiS
   

documentário 
braSil
2015
16 min

No reisado, um dos folguedos mais populares do Cariri 
cearense, o palhaço pinta a cara de preto, crianças 
aprendem a jogar espada com destreza e meninas crescem 
como rainhas. Mas Maria, a rainha de um dos reisados 
mais tradicionais da região, está no último ano de reinado 
e encara o drama de passar a coroa para a irmã mais nova, 
vivendo um verdadeiro rito de passagem.

                                              

de gabriela romeu     

ciranda de filmeS

Direção * Gabriela Romeu
Roteiro * Gabriella Mancini, Gabriela Romeu 
Produção Executiva * Michelle Antunes, Luiz Boffa 
Direção de Fotografia * Samuel Macedo
Montagem * Vanessa Fort, Paulo Borges 
Montagem Final * Alexandre Gomes
Trilha Original, Design Sonoro e Mixagem * Paulo Brandão, Brand Estúdio 
Músicos * Paulo Brandão, Aécio Diniz, Lui Coimbra, Mário Sève, Ciço 
zabumbeiro, Eduardo de Oliveira (Duda) 
Vozes * Bruna Meneses, Dona Valquíria, Isabel Gomide, João Marcelo Oliveira de 
Sousa, Talisson da Silva Moreira (Jacaré), Luana dos Santos Oliveira, 
Luzia Gomide, Thalles Rodrigues

32*33



mbyá reKo Pyguá, 
a luz daS PalavraS
   

documentário 
braSil
2012
18 min

A sensibilidade do povo Guarani em educar as crianças 
permanece viva apesar das influências da sociedade 
contemporânea. Mas os caminhos e esforços dos líderes 
espirituais e professores indígenas são marcados por dilemas, 
buscas, encontros e desencontros. Este registro, todo gravado 
em Guarani na Aldeia Yynn Moroti Wherá, em Biguaçu, 
Santa Catarina, no sul do Brasil, comprova: espiritualidade, 
simplicidade e verdade são palavras que traduzem “a luz” dos 
Guarani no seu processo de educação.

                                              

de Kátia KlocK e cinthia creatini da rocha
     

ciranda de filmeS

Direção e Roteiro * Kátia Klock e Cinthia Creatini da Rocha  
Produção * Contraponto  
Montagem * Alessandro Danielli
Direção de Fotografia * Marx Vamerlatti  

34*35



WaaPa
   

documentário
braSil
2017
22 min

O documentário propõe um mergulho inédito na infância Yudjá 
(Parque Indígena do Xingu/MT) e os cuidados que acompanham 
seu crescimento. O brincar, a vida comunitária e as influências 
de uma relação espiritual com a natureza, são revelados como 
elementos que organizam o corpo-alma dessas crianças.

                                              

de david reeKS, Paula mendonça e renata meirelleS     

ciranda de filmeS

Direção * David Reeks, Paula Mendonça, Renata Meirelles 
Produzido por * Marcos Nisti, Estela Renner e Luana Lobo 
Roteiro * Henry Grazinolister
Fotografia * David Reeks
Montagem * Raimo Benedetti, Nana Ribeiro
Argumento * David Reeks, Paula Mendonça, Renata Meirelles, Yabaiwa Juruna 
Música * Músicas de flauta e festas Yudja / acervo Instituto Socioambiental e músicas de flauta 
gravadas em campo de Yamba Juruna
Produção Executiva * Juliana Borges 
Câmera * David Reeks
Som Direto * Arewana Juruna, Yariato Juruna 
Pesquisa * Paula Mendonça
Finalização e Correção de Cor * Eduardo de Andréa (Kito)
Mixagem e Restauração de Audio * Dan zimmerman 
Motion Designer * Daniel Araújo 
Produção * Maria Farinha Filmes

Contato * www.mariafarinhafilmes.com.br
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tJamParanJani – 
era uma vez
*tJamParanJani*

documetário
itália, moçambique
2016
34 min

Durante o primeiro episódio do programa de rádio 
Tjamparanjani! (Era uma vez, em língua macua) foram 
apresentados as poesias e os contos de todos os participantes 
do novo curso da Oficina de Arte. No bairro Natite, na cidade 
de Pemba (ao norte de Moçambique), alguns artistas locais 
dão aulas de arte aos mais jovens. Para incentivá-los, as avós 
também participam, contando suas fábulas populares: a cada 
“Tjamparanjani!”, deve-se responder “Shampatteke!”, mantendo 
o ritmo da contação de história.

                                              

de miKo meloni
     

ciranda de filmeS

Direção, Fotografia e Montagem * Miko Meloni 
Codireção * Mahiriri Ossuka
Roteiro * Gianfranco Pintus, Miko Meloni 
Música * Atmostra (Cedric Baravaglio, Jonathan M. Ochmann, 
zdravko Djordjevic), Az & ID (Azarias Anona, Idrisse Ibade), 
Ab Origine (Gianni Placido), Banda Myura 

Contato: mikomeloni@gmail.com
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uma                  
nota Só

ficção
braSil
2012
11 min

De forma sutil e poética, a diretora Laís Bodanzky conduz o 
olhar do espectador por ruas e becos sonoros, onde caminham 
passos que parecem divergir da própria realidade. Mas esses 
caminhos, certo dia, não serão mais os mesmos...

                                              

de laíS bodanzKy
     

ciranda de filmeS

Direção * Laís Bodanzky
Roteiro * Pablo José Meza
Montagem * Jaime Queiroz
Produção * Buriti Filmes, MuK e Festival Cine Favela de Cinema
Fotografia * Kauê zilli
Técnico de som * Ricardo F. do Nascimento 
Edição de som e Mixagem * Ricardo Bertran e Toco Cerqueira
Músicos * Orquestra Jovem Heliópolis
Elenco * Giselly Gonçalves Silva, Thiago Henrique dos Santos, Samuel 
Gomes, Igor Nascimento Moura, Jhonatan Jesus Santos, Eliana Fopha

Contato * producao@buritifilmes.com.br 
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