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Ministério da Cultura e Espaço Cultural Sinhá Prado 
apresentam 

 

 
 

Itinerância da 8ª Mostra Audiovisual de Cambuquira 
28 a 31 de agosto de 2013 

8ª Mostra Audiovisual de Cambuquira leva sua programação à Américo Brasiliense. 

Sessões de filmes, Clubinho e Estação Animação. 

Programação gratuita. 

 

A MOSCA - Mostra Audiovisual de Cambuquira é uma mostra de filmes de curta-metragem que 
acontece desde 2005 no sul de Minas Gerais. Entre 10 e 14 de julho de 2013, aconteceu a 8ª edição 
da mostra, que teve uma programação com 72 curtas-metragens, sendo 62 nacionais e 10 
internacionais. 

Após os 5 dias em Cambuquira, a mostra leva parte de sua programação para outras cidades em seu 
projeto itinerante. A itinerância é uma parte muito importante da mostra, pois se encaixa 
perfeitamente no propósito de difusão da produção audiovisual, sempre buscando que o público 
participe do processo através de debates e outras atividades. 

Em 2013, e pelo segundo ano seguido, a itinerância da MOSCA começará em Américo Brasiliense, e 
acontecerá de 28 a 31 de agosto. 

As exibições começarão nas escolas, nos dias 28, 29 e 30 de agosto, com uma seleção de filmes 
para crianças e jovens.  

Depois, no Centro Pedagógico, as sessões acontecerão no dia 30 de agosto, às 19 e 21 horas, 
com os filmes vencedores da MOSCA 8 e outros curtas-metragens para público a partir de 16 anos. 

Por fim, levaremos uma programação especial para a Escola Paraíso, com uma Maratona de 
filmes para todas as idades, além do Clubinho para as crianças, com muito desenho e picolé, e a 
Estação Animação, um espaço para que os visitantes possam fazer suas próprias animações usando 
a técnica do stop motion. 

Toda a programação da MOSCA 8 itinerante é gratuita. 
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PROGRAMAÇÃO 

SEXTA, 30/8 no Auditório do Centro Pedagógico 
Local: Centro Educacional e Apoio Pedagógico Novênio Pavan  - Av. 9 de julho, 182 
 

19h - Sessão Curtas Premiados da MOSCA 8 
62 minutos | Não recomendada para menores de 16 anos 
 
A MÃO QUE AFAGA, Gabriela Amaral Almeida, São Paulo-SP, 2012, Fic, 19’ 
No aniversário de 9 anos de seu filho Lucas, a operadora de telemarketing Estela planeja uma festa que tem poucas 
chances de dar certo. 

 
LINEAR, Amir Admoni, São Paulo-SP, 2012, Ani, 6’ 
A linha é um ponto que saiu caminhando. 
 

GRAFFITI DANÇA, Rodrigo EBA!, São Paulo-SP, 2013, Ani, 6’ 
Na São Paulo do século XXI, personagens de graffiti dançam bolero dos anos 1950. 
 
PINTAS, Marcus Vinicius Vasconcelos, São Paulo-SP, 2013, Ani, 12’ 
De forma inesperada, uma garota perde as pintas coloridas que cobriam seu corpo. Ela e seus namorados precisarão 
recuperar a cor que se perdeu de suas vidas. 
 
ESCADARIA DE SENTIMENTOS, Alexandre Felix e Gabriel Lemes, Cambuquira-MG, 2013, 
Exp, 6’ 
Escadaria de Sentimentos fala sobre o homem e sua existência a partir da confusa construção de sentido das cosias e de si 
próprio, representado através da relação entre o personagem e uma escada. "Estou. Sou? Não, não estou. Ponto. De 
vista?" 
 

MI OJO DERECHO / MEU OLHO DIREITO, Josecho de Linares, ESPANHA, 2012, Fic, 13’ 
Zurdo sempre manteve uma relação especial com sua avó. Desde que ele foi estudar, perdeu o contato com ela. No 
última dia do verão, Zurdo decide visitá-la. 
 
 
 

21h - Curtas da Mostra Brasil 
70 minutos | Não recomendada para menores de 12 anos 
 

IGNÁCIO E SALDANHA, Boca Migotto, Porto Alegre-RS, 2012, Fic, 11’ 
Ignácio e Saldanha são dois amigos que costumam jogar damas e conversar sobre a vida e sobre o tempo que passou. 
 

CABEÇA PAPELÃO, Quiá Rodrigues, Rio de Janeiro-RJ, 2012, Ani, 20’ 
Antenor é absolutamente sem importância social e é diferente dos demais. Convencido de que a razão de seus problemas 
é sua cabeça, ele a troca por uma de papelão. 
 

A DAMA DO ESTÁCIO, Eduardo Ades, Rio de Janeiro-RJ, 2012, Fic, 22’ 
Zulmira é uma velha prostituta. Um dia ela acorda obcecada com a ideia de que vai morrer. Ela precisa de um caixão. 
 

PÁTIO, Aly Muritiba, Curitiba-PR, 2013, Doc, 17’ 
No Pátio joga-se bola, capoeira e fala-se de liberdade. 
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SÁBADO, 31/8 na Escola Paraíso 
Local: Escola Paraíso - Av. Genoveva Embriane, 131  
 

Sessões, Clubinho da MOSCA e Estação Animação o 
dia todo, das 10h às 17h. 
 
Maratona de filmes na Sala 1  
10h - Mostra Infanto Juvenil I 
52 minutos | Livre 
 
PETY PODE TUDO, Anahí Borges, São Paulo-SP, 2012, Fic, 13’ 
Pety é uma menina com um majestoso sentimento de controle de tudo ao seu redor. Um dia acredita receber um aviso do 
anjo Gabriel prenunciando a morte do seu coelho, Perninha. O medo da perda e o desejo de controle a impulsionam na 
olímpica tentativa de driblar o destino profetizado. 
 
LALA - ÁGUA, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 
O programa de TV produzido por Foguete, Toni e Zima mata sua sede de conhecimento quando o assunto é água. 
 
LALA – MÃE, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 
Foguete tenta encontrar as palavras certas para expressar todo amor que sente por sua mãe. Toni, Zima e Massinha irão 
ajudá-lo nessa aventura poética. 
 
LALA – O LEÃO, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 
Massinha conhece a história de um rei que era muito forte, gato e grandão… até que chega a patroa. 

 
LALA – OLHO DA TV, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 
“Será que eu vejo tudo que você vê?” – Laurinha procura uma resposta com os olhos bem abertos. 

 
PHILL: NO BURACO, Ilson Junior, Nova Friburgo-RJ, 2012, Ani, 2’ 
Phill é uma bizarra e azarada criatura que está sempre se metendo em confusão. Ao encontrar um filhote de elefante 
preso dentro de um buraco, ele terá que se superar para ajudá-lo. Será que dessa vez ele consegue? 

 
LUZ CÂMERA ANIMAÇÃO, Giovanna Belico Cária Guimarães, Belo Horizonte-MG, 2012, Ani, 2 
Uma Luminária resolve experimentar o prazer de desenhar, mas não tem sucesso em dominar os lápis sem mãos humanas. 
Descobre então, que pode usar seu fio para criar imagens, e sua luz para projetar sombras, criando filmes animados. 

 
O MACACO E O RABO, Direção coletiva (Núcleo de Design, UFPE-CAA), Recife-PE, 2011, Ani, 
8’ 
O macaco perde o rabo e parte em uma busca para recuperá-lo. A cada personagem que ele encontra, sua situação se 
complica mais. Uma adaptação de um conto do folclore nordestino. 
 
OVELINA, Pamella Pesareli, São Paulo-SP, 2013, Ani, 2’ 
Ovelina deseja andar de patins mas não sabe como. Em função disso, resolve procurar na internet dicas de como patinar. 
Após algumas tentativas acaba caindo. 
 
JULIETA DE BICICLETA, Marcos Flávio Hinke, Curitiba-PR, 2012, Ani, 10’ 
Julieta é uma menina certinha que gosta de tudo no seu devido lugar, meticulosamente calculado. O único medo de 
Julieta é o inesperado. No dia de seu aniversário, Julieta ganha uma bicicleta e sai para passear pelo parque. Mas o 
inesperado está logo a frente virando a esquina. 
 
O BARQUINHO E A BALEIA, Débora Arau e Dayane Gomes, Contagem-MG, 2013, Ani, 1’ 
O trajeto de uma embarcação em uma colcha de retalhos com a intervenção dos utensílios do meu quarto. 
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O PEQUENO MONSTRO, Kaue Nunes Melo e Nildo Ferreira, Santos-SP, 2012, Fic, 6’ 
Miguel é um menino de 8 anos que possui uma maneira própria de ver o mundo. Incentivado por uma redação da escola e 
por sua imaginação, revela os mistérios sombrios que descobriu no dia a dia de sua família formada por monstros. 

 
11h00 - Mostra Infanto Juvenil II 
70 minutos | Não recomendado para menores de 10 anos 
 
DO LADO DE FORA, Matheus Peçanha e Paulo Vinícius Luciano, Muriaé-MG, 2012, Fic, 19’ 
Plínio é um garoto de dez anos que vai viver com a avó no campo. Entediado com o lugar, sua vida começa a mudar 
quando ele ganha da avó um boneco chamado Frank. 
 
UMA DUPLA DE DOIS � O PARADEIRO DE JORGE , Fernando Coelho, Curitiba-PR, 2012, Fic, 9′ 
Seriado infanto-juvenil no qual os amigos Artur e Nina (12 anos) investigam os mistérios do bairro em que vivem. Dona 
Matilde, uma senhora da vizinhança, reclama o desaparecimento do seu gato, o Jorge. 
 
O CANGACEIRO, Marcos Buccini, Recife-PE, 2012, Ani, 5’ 
Baseado em literatura de cordel, os versos narram seus infortúnios e seus amores, seu triunfo e seu declínio, e até seus 
acordos com o capeta. 

 
ANIMA PARS, Tiago Saad, Campinas-SP, 2012, Ani, 11’ 
Acompanhe as evoluções, perdas e influências que recebemos ao longo de uma vida contadas através de um visual único. 
 
URBE, Rafael Borges, Belo Horizonte-MG, 2013, Ani, 5’ 
A paz de um rapaz do interior é tomada pelo crescimento descontrolado da cidade, o que traz consequências para a sua 
vida e a dos demais habitantes. As imagens nos levam a refletir sobre os valores atribuídos à modernização e aos avanços 
tecnológicos. 
 
ÚLTIMA EVOLUÇÃO, Vinicius Pimenta, São Paulo-SP, 2013, Ani, 3’ 
Bing, um cientista do futuro, recebe em seu laboratório uma caixa de um passado não muito distante. Curioso e 
confiante, ele tenta descobrir o que é o misterioso objeto contido nela. 
 
CARPE DIEM, Dimitri Kozma, Canadá, 2012, Ani, 3’ 
Carpe Diem é uma jornada musical e divertida de uma triste criaturinha do planeta Blue, que encontra por acaso outra 
criaturinha, Pink, que o leva por um mundo surreal e divertido em busca da felicidade. 

 
PEQUENOS, Alexandre Rafael Garcia, Curitiba-PR, 2012, Fic, 14’ 
Férias de verão e o menino Lucas se diverte com seus amigos no bairro onde moram. Cada dia que passa, ele se aproxima 
mais de Ana. 

 
12h30 – Mostra Infanto Juvenil III 
68 minutos | Não recomendado para menores de 12 anos 
 
A NOBRE E BREVE HISTÓRIA DO BEIJO, Eid Buzalaf, São Carlos-SP, 2013, Fic, 15’ 
Em uma festa no interior, um contador de história narra a trajetória de Jessé, um menino inocente que acredita que seu 
beijo causou mal a sua querida prima Anaí. 

 
FOLHA EM BRANCO, Iuli Gerbase, Porto Alegre-RS, 2011, Fic, 12’ 
Érico está sem ideias para escrever um conto. Em busca de inspiração, ele resolve ir até a beira do rio. Entretanto, ao 
sair de casa, fica preso no elevador com sua vizinha Joana e um entregador de pizza. 
 
MEU AMIGO NIETZSCHE, Fáuston da Silva, Brasília-DF, 2012, Fic,15’ 
O improvável encontro de um garoto com Nietzsche é o início de uma revolução em sua mente, em sua família e na 
sociedade. Ao final, ele não será um menino, será uma dinamite. 
 
CABEÇA PAPELÃO, Quiá Rodrigues, Rio de Janeiro-RJ, 2012, Ani, 20’ 
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Antenor é absolutamente sem importância social e é diferente dos demais. Convencido de que a razão de seus problemas 
é sua cabeça, ele a troca por uma de papelão. 

 
LINEAR, Amir Admoni, São Paulo-SP, 2012, Ani, 06’ 
A linha é um ponto que saiu caminhando. 

 
13h45 - Reprise Mostra Infanto Juvenil I 
52 minutos | Livre 
 
PETY PODE TUDO, Anahí Borges, São Paulo-SP, 2012, Fic, 13’ 
LALA - ÁGUA, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 
LALA – MÃE, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 

LALA – O LEÃO, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 

LALA – OLHO DA TV, Jon e Thomate, Ribeirão Preto-SP, 2012, Ani, 1’30” 

PHILL: NO BURACO, Ilson Junior, Nova Friburgo-RJ, 2012, Ani, 2’ 

LUZ CÂMERA ANIMAÇÃO, Giovanna Belico Cária Guimarães, Belo Horizonte-MG, 2012, Ani, 2’ 

O MACACO E O RABO, Direção coletiva (Núcleo de Design, UFPE-CAA), Recife –PE, 2011, Ani, 
8’ 

OVELINA, Pamella Pesareli, São Paulo-SP, 2013, Ani, 2’ 

JULIETA DE BICICLETA, Marcos Flávio Hinke, Curitiba-PR, 2012, Ani, 10’ 

O BARQUINHO E A BALEIA, Débora Arau e Dayane Gomes, Contagem-MG, 2013, Ani, 1’ 

O PEQUENO MONSTRO, Kaue Nunes Melo e Nildo Ferreira, Santos-SP, 2012, Fic, 6’ 

 
15h00 - Reprise Mostra Infanto Juvenil II 

70 minutos | Não recomendado para menores de 10 anos 
 
DO LADO DE FORA, Matheus Peçanha e Paulo Vinícius Luciano, Muriaé-MG, 2012, Fic, 19’ 
UMA DUPLA DE DOIS � O PARADEIRO DE JORGE , Fernando Coelho, Curitiba-PR, 2012, Fic, 9′ 
O CANGACEIRO, Marcos Buccini, Recife-PE, 2012, Ani, 5’ 
ANIMA PARS, Tiago Saad, Campinas-SP, 2012, Ani, 11’ 
URBE, Rafael Borges, Belo Horizonte-MG, 2013, Ani, 5′ 
ÚLTIMA EVOLUÇÃO, Vinicius Pimenta, São Paulo-SP, 2013, Ani, 3’ 
CARPE DIEM, Dimitri Kozma, Canadá, 2012, Ani, 3’ 
PEQUENOS, Alexandre Rafael Garcia, Curitiba-PR, 2012, Fic, 14′ 
 
 

16h15 - Reprise Mostra Infanto Juvenil III 

68 minutos | Não recomendado para menores de 12 anos 
 
A NOBRE E BREVE HISTÓRIA DO BEIJO, Eid Buzalaf, São Carlos-SP, 2013, Fic, 15’ 
Em uma festa no interior, um contador de história narra a trajetória de Jessé, um menino inocente que acredita que seu 
beijo causou mal a sua querida prima Anaí. 

 
FOLHA EM BRANCO, Iuli Gerbase, Porto Alegre-RS, 2011, Fic, 12’ 
Érico está sem ideias para escrever um conto. Em busca de inspiração, ele resolve ir até a beira do rio. Entretanto, ao 
sair de casa, fica preso no elevador com sua vizinha Joana e um entregador de pizza. 

 
MEU AMIGO NIETZSCHE, Fáuston da Silva, Brasília-DF, 2012, Fic,15’ 
O improvável encontro de um garoto com Nietzsche é o início de uma revolução em sua mente, em sua família e na 
sociedade. Ao final, ele não será um menino, será uma dinamite. 
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CABEÇA PAPELÃO, Quiá Rodrigues, Rio de Janeiro-RJ, 2012, Ani, 20’ 
Antenor é absolutamente sem importância social e é diferente dos demais. Convencido de que a razão de seus problemas 
é sua cabeça, ele a troca por uma de papelão. 
 
LINEAR, Amir Admoni, São Paulo-SP, 2012, Ani, 06’ 
A linha é um ponto que saiu caminhando. 

 
 

Maratona de filmes na Sala 2 
11h00 - Curtas da Mostra Brasil 
73 minutos | Não recomendado para menores de 10 anos 
 
ATRÁS DA HISTÓRIA (OU NO CORAÇÃO DO FILME), Jarleo Barbosa, Goiânia-GO, 2013, Fic, 
8’ 
Um filme atrás de sua história. 

 
EU NUNCA DEVERIA TER VOLTADO, Eduardo Morotó, Marcelo Martins Santiago e Renan 
Brandão, Rio de Janeiro-RJ, 2012, Fic, 15′ 
A foto do jantar com seus pais e irmãos liga Dirceu ao amor e à morte. 

 
A MÁ NOTÍCIA, Elza Cataldo, Belo Horizonte-MG, 2013, Fic, 23′ 
O curta propõe várias interpretações suscitadas pelo quadro “A Má Notícia�, de Belmiro de Almeida (1858-1935), um dos 
artistas brasileiros mais importantes do início do século XX. A pintura original faz parte do acervo do Museu Mineiro e esta 
incluída na sua exposição permanente. 
 

O AFINADOR, Fernando Camargo e Matheus Parizi, São Paulo-SP, 2012, Fic, 15’ 
Paulo, um jovem afinador de pianos que trabalha na oficina de restauração de seu pai, quer se tornar um concertista. Ao 
longo de um dia de trabalho ele tenta descobrir o paradeiro de uma carta de um conservatório de música que espera 
ansiosamente. 
 
A DITADURA DA ESPECULAÇÃO, Zé Furtado, Brasília-DF, 2012, Doc, 12’ 
O curta mostra as tentativas de impedir que as máquinas derrubassem a vegetação local para construção de edifícios do 
setor noroeste em Brasília. Confrontos entre índígenas, manifestantes, polícia militar e seguranças da Terracap. 

 
 
13h00 - Curtas da Mostra Brasil 
67 minutos | Livre para todos os públicos 
 
THE BEST OF LAMBADA, Yuri Amaral, São Paulo-SP, 2013, Doc, 24’ 
"The Best of Lambada" resgata o imaginário dos dançarinos que protagonizaram este fenômeno mundial, recontando suas 
aventuras e vivenciando o sentimento de uma época através da dança. 
 
O QUE LEMBRO, TENHO, Rafhael Barbosa, Maceió-AL, 2012, Fic, 19’ 
A idosa Maria vive aos cuidados da filha Joana. Os sintomas de demência senil transportam Maria no espaço e no tempo, 
obrigando-a a reviver episódios do passado. Enquanto a mãe é tomada por uma regressão gradativa, Joana assiste 
impotente. 

 
FLOR, MINHA FLOR, Chico Pelúcio e Rodolfo Magalhães, Belo Horizonte-MG, 2012, Doc, 24′ 
Uma foto tirada em 1992 de uma plateia assistindo à estreia do espetáculo teatral Romeu e Julieta do Grupo Galpão em 
Belo Horizonte leva os diretores a localizarem 18 pessoas que estavam na foto e entrevistá-las em 2012 sobre sua 
memória dessa experiência. 
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14h15 - Curtas da Mostra Internacional 
54 minutos | Não recomendado para menores de 12 anos 
 
TAUROMAQUIA, Pedro Gusmão, ESPANHA, 2012, Fic/Doc, 11’ 
Um velho toureiro, uma aula de história, uma tourada em preto e branco, um touro no shopping, os touros de Osborne, a 
morte... Tauromaquia é um collage cinematográfico sobre a questão taurina na Espanha. 
 
MUPEPY MUNATIM, Pedro Peralta, PORTUGAL, 2012, Fic, 18’ 
Um homem regressa da França à Portugal em busca do túmulo de sua mãe.  Possui o contato de uma única pessoa, 
porém, ela não sabe o paradeiro do túmulo. Quando está pronto para desistir, tem uma revelação. 
 
LUMINARIS, Juan Pablo Zaramella, ARGENTINA, 2011, Ani, 6’ 
Em um mundo controlado e programado pela luz, um trabalhador comum tem um plano para mudar a ordem natural das 
coisas. 
 

IT’S IN YOUR EYES / ESTÁ EM SEUS OLHOS, Sergio García Locatelli e Sean Schoenecker, 
ESPANHA/PERU, 2011, Doc, 6’ 
Há coisas que nos fazem hesitar, momentos em nossas vidas que nos assustam. Como guia nestes casos, olhamos para as 
pessoas mais próximas a nós, mas às vezes, elas não estão mais lá. Conversamos somente em forma de perguntas. O que 
acontece quando percebemos que nossos pensamentos interiores são as únicas respostas que temos? 

 
MI OJO DERECHO / MEU OLHO DIREITO, Josecho de Linares, ESPANHA, 2012, Fic, 13’ 
Zurdo sempre manteve uma relação especial com sua avó. Desde que ele foi estudar, perdeu o contato com ela. No 
última dia do verão, Zurdo decide visitá-la. 

 
15h45 - Curtas da Mostra Brasil 
98 minutos | Não recomendado para menores de 12 anos 
 
BRAÇOS ABERTOS, PORTAS FECHADAS, Fernanda Polacow e Juliana Borges, São Paulo-SP, 
2013, Doc, 25’ 
O angolano Badharó deixou seu país em guerra e mudou-se para o Rio de Janeiro esperando viver o sonho da Cidade 
Maravilhosa. Foi viver na Favela da Maré, onde encontrou no rap a expressão para seu desapontamento, raiva e 
indignação contra os problemas encontrados aqui � sobretudo, o racismo. 
 
AUTOMOVILLE, Wayner Tristao, Vitória-ES, 2012, Fic/Doc/Exp, 6’ 
Uma cidade pós apocalíptica confronta com novos habitantes: automóveis. 
 

GRAFFITI DANÇA, Rodrigo EBA!, São Paulo-SP, 2013, Ani, 6’ 
Na São Paulo do século XXI, personagens de graffiti dançam bolero dos anos 1950. 
 
META, Rafael Baliu, São Paulo-SP, 2012, Fic, 20’ 
Federico vive em um filme que ele mesmo dirige, mas isso será o bastante para conseguir a garota dos seus sonhos? 
 

TUDO BEM, Christopher Faust, Curitiba-PR, 2012, Fic, 11′ 
Camila terminou recentemente seu namoro. Divide agora seu tempo entre baladas, amigas e seu cachorro. 
 

A ÚLTIMA REUNIÃO DANÇANTE, Lisandro Santos, Porto Alegre-RS, 2012, Ani, 12’ 
Jonas ficou em recuperação na escola e suas maiores preocupações são passar de ano e ficar com a menina que ele gosta. 
Faltam poucos dias antes que todos saiam de férias e sua grande chance de se dar bem está na última reunião dançante 
do ano. 
 

EM CARTAZ, Fernanda Teixeira, Rio de Janeiro-RJ, 2013, Doc, 18’ 
No subsolo de um prédio, acompanhamos o processo de trabalho do artista A. Silveira. 
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+ Clubinho da MOSCA e Estação Animação 
Durante o dia todo (10 às 17h na Escola Paraíso) as crianças poderão 
desenhar e criar no Clubinho e aprender os princípios da animação 
em stop motion na Estação Animação. 
 
A entrada é franca e todos estão convidados! 
 
 
 
 

Quarta à Sexta 28, 29 e 30/8 - MOSCA na Escola  
Se tiver interesse em receber a MOSCA em sua escola, escreva para 

info@mostramosca.com.br 

***** 
 
 

Realização: Espaço Cultural Sinhá Prado e Ministério da Cultura 

Apoio Cultural: Sorvetes Jundiá 

Apoio Itinerância: Escola Paraíso e Departamento de Cultura | Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense 

Apoio: ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, CiaRio - Centro de 
Infraestrutura Audiovisual, Black House FX, CTAV - Centro Técnico Audiovisual (Secretaria 
do Audiovisual - MINC), Origami Cultural e Audiovisual, B_arco - Centro Cultural, Contorno 
Áudio e Vídeo, Split Filmes, Motora | Áudio, Prefeitura Municipal de Cambuquira, Gráfica 
Véritas, Anthony Propaganda, Pousada Realiza. 

------------------------ 

Contatos - MOSCA na Internet 

 

Email: info@mostramosca.com  

Site oficial da MOSCA | www.mostramosca.com.br 
Notícias | www.blogdamosca.wordpress.com 
Facebook | www.facebook.com/MostraAudiovisualdeCambuquira 
Twitter | www.twitter.com/mostramosca 
Fotos | www.flickr.com/mostramosca  
Vimeo: www.vimeo.com/mostramosca 
Youtube: www.youtube.com/mostramosca 


