
FUNCINE – 27 anos (1989-2016) 
 

Mostra Armando Carreirão –Edital para que mesmo? 
Programação II 

Dia Hora Conteúdo Informações adicionais 
7/10/2016 sexta-feira    

 20h00min – 21h2omin 

“Uma Camélia Vermelha” direção de Bob Barbosa. 
Sinopse: Dora, num dia especial, lembra de uma noite especial, perdida no 
tempo e vivenciada numa cena de amor que lhe veio à tona num momento 
de solidão. 

(Fic/17’/2009/Florianópolis) 

“Sereia”, direção de Yannet Briggler e Rodrigo Amboni 
Num mundo desolado a alta das marés provocou transformações radicais. 
Poucos pedaços de terra sobraram para a ocupação humana e os homens 
tiveram que se adaptar com a falta de recursos e a solidão. Neste contexto o 
personagem central, Simão, vive só num pequeno penhasco. Quase todos os 
recursos que ele encontra para a sua sobrevivência vêm do mar, onde ele 
pesca com um gancho pendurado a uma corrente. Sua rotina é marcada pela 
monotonia e melancolia até que um fato inusitado acontece em sua vida: ele 
encontra uma mulher pendurada no gancho. Aparentemente morta ele a 
resgata e cuida de sua recuperação. A alegria toma conta de Simão e 
conforme ela se recupera coisas estranhas começam a acontecer. A barreira 
entre o universo onírico e a realidade se desfaz e entre momentos de 
profundo desejo e horror, Simão, confuso, passa a pensar somente em como 
se livrar dela. 

(Anim/10’/2009/Florianópolis) 

“Destina-se” – direção Melina Curi 
Sinopse: Em uma rodoviária de uma pequena cidade do interior, encontram-
se dois vendedores de passagens. Ignácio vende passagens para um único 
destino, enquanto Renato vende tikets para vários lugares, inclusive para o 
mesmo destino de Ignácio. Os poucos passageiros que por ali passam nunca 
compram passagem com Ignácio, que permanece sempre sentado em sua 
cadeira à espera do próximo passageiro. Será que ele venderá uma 
passagem? 

(Fic/17’/2010/Florianópolis) 



“Paisagem Urbana – Um olhar sobre a Ilha”, direção de Pedro Machado 
Carneiro 
Sinopse: Inspirado livremente nas narrativas dos escritores Rodrigo de Haro, 
Raul Caldas Filho e Dennis Radünz, o filme propõe um recorte de olhar sobre 
o centro da Ilha de Santa Catarina, descobrindo outras paisagens, rastros 
urbanos (in)visíveis, vestígios de memórias transformadas pelo crescimento  
da cidade. 

(Doc/16’/2008/Florianópolis) 

“Vento Sul”, direção de Renan Cabral Fontana  

Sinopse: Uma velha se joga do penhasco e vê a vida passar diante de seus 

olhos. De um parto macabro até o conflito com a comunidade na vida adulta, 

ela faz uma revisão irônica de sua vida como bruxa ilhoa. 

(Fic/16’/2012/Florianópolis) 

21h20min – 22h00min Bate Papo 
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