
	  
	  
	  

 

10ª MOSCA – Mostra Audiovisual de Cambuquira  

no Vagão 98, em Lambari-MG 

	  
As	  itinerâncias	  da	  MOSCA	  –	  Mostra	  Audiovisual	  de	  Cambuquira	  acontecem	  desde	  2012,	  ano	  de	  sua	  
7ª	  edição.	  Após	  a	  realização	  da	  mostra,	  uma	  parte	  dos	  filmes	  de	  sua	  programação	  é	  levada	  a	  outras	  
cidades.	  Desde	  então,	  o	  projeto	  itinerante,	  realiza	  sessões	  gratuitas	  em	  diferentes	  espaços	  públicos	  e	  
culturais,	  ongs	  e	  escolas	  das	  redes	  pública	  e	  estadual,	  para	  todos	  os	  níveis	  de	  ensino	  –	  com	  o	  projeto	  
MOSCA	  na	  Escola.	  
	  
A	  primeira	  itinerância	  da	  10ª	  MOSCA	  aconteceu	  em	  dezembro	  em	  Américo	  Brasiliense-‐SP.	  E	  agora	  a	  
MOSCA	  retorna	  à	  Lambari,	  cidade	  que	  recebeu	  a	  itinerância	  em	  2012.	  Dessa	  vez,	  a	  mostra	  irá	  levar	  
sua	  programação	  para	  o	  Centro	  Cultural	  Vagão	  98,	  no	  dia	  20	  de	  fevereiro.	  	  
	  
Serão	   3	   sessões	   abertas	   ao	   público,	   para	   diferentes	   idades:	   16	   horas	   –	   Sessão	   Infantojuvenil;	   18	  
horas	   –	   Sessão	   Brasil	   e	   20	   horas	   –	   Sessão	   Internacional.	   A	   entrada	   é	   franca	   e	   todos	   estão	  
convidados.	  
	  
A	   10ª	  MOSCA	   –	  Mostra	   Audiovisual	   de	   Cambuquira,	   que	   aconteceu	   em	   Cambuquira	   entre	   30	   de	  
outubro	   e	   08	   de	   novembro	   de	   2015,	   é	   uma	   realização	   da	  Associação	   Comunitária	   Educacional	   e	  
Cultural	  Sinhá	  Prado	  Guimarães	  e	  Ministério	  da	  Cultura,	  com	  patrocínio	  da	  CODEMIG	  -‐	  Companhia	  
de	  Desenvolvimento	  Econômico	  de	  Minas	  Gerais,	  Prefeitura	  de	  Cambuquira	  e	  EPTV.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



PROGRAMAÇÃO ITINERÂNCIA 
 

LAMBARI 
SÁBADO, 20 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

 
16h SESSÃO INFANTOJUVENIL 
Duração da sessão: 67 min.  |  Classificação: livre para todas as idades 
	  	  
SALU E O CAVALO MARINHO ,	  Cecília	  da	  Fonte,	  ANI,	  PE,	  2014,	  13’35’’	  
O	  filme	  conta	  a	  história	  de	  Mestre	  Salustiano,	  um	  dos	  artistas	  populares	  mais	  famosos	  do	  Brasil	  e	  seu	  sonho	  de	  participar	  
de	  um	  Cavalo	  Marinho	  e	  ser	  um	  grande	  artista.	  
	  	  
GERMINAÇÃO  |  JERMINACIÓN ,	  Paul	  Gomez	  Lopez,	  ANI,	  MÉXICO,	  2014,	  9’30’’	  
Uma	  garotinha	  do	  meio	  rural	  quer	  aprender	  sobre	  a	  origem	  da	  vida	  através	  do	  experimento	  de	  germinação	  de	  sementes.	  
Infelizmente,	  onde	  ela	  vive,	  não	  há	  espaço	  para	  uma	  educação	  verdadeira.	  
	  	  
CHUVA, CHUVISCO, CHUVARADA ,	  Thomas	  Larson,	  ANI,	  SP,	  2015,	  4’43’’	  
Chove,	  chove,	  chove.	  Deixa	  chover.	  Enquanto	  tiver	  bolo	  de	  cenoura	  a	  gente	  nem	  vai	  perceber.	  Clipe	  musical	  animado	  
para	  crianças	  do	  cantor	  e	  compositor	  Hélio	  Ziskind.	  
	  	  
A MOSCA  |  LA MOSCA,	  Marco	  Di	  Gerlando,	  FIC,	  ITÁLIA,	  2015,	  7’	  	  	  	  
Carlotta	  e	  sua	  classe	  tem	  a	  tarefa	  de	  desenhar	  um	  animal	  que	  comece	  com	  a	  letra	  M.	  Enquanto	  seus	  colegas	  não	  
encontram	  problemas	  para	  fazer	  tais	  desenhos,	  Carlotta	  vivencia	  um	  bloqueio	  artístico.	  	  
	  	  
H2OBBY, Flávia	  Trevisan,	  ANI,	  SP,	  2015,3’49’’	  
Um	  cachorrinho	  muito	  curioso	  que	  desenvolve	  uma	  amizade	  com	  um	  cubo	  de	  gelo,	  a	  qual,	  com	  o	  evoluir	  da	  história,	  se	  
transformará	  em	  um	  desafio	  manter.	  
	  	  
NÚMERO E SÉRIE ,	  Jessica	  Queiroz,	  FIC,	  SP,	  2015,	  15’	  
Em	  uma	  escola	  na	  periferia	  de	  São	  Paulo,	  quatro	  alunos	  tentam	  desvendar	  um	  mistério	  que	  ronda	  os	  muros	  e	  se	  esconde	  
entre	  os	  cadeados	  e	  portões.	  Querô,	  Baleia,	  Diadorim,	  e	  Pedro	  Bala	  enfrentam	  as	  regras	  e	  se	  arriscam	  em	  uma	  aventura.	  
	  	  
O MELHOR SOM DO MUNDO ,	  Pedro	  Paulo	  de	  Andrade,	  FIC,	  SP,	  2015,	  13’	  
Vinicius	  não	  coleciona	  figurinhas,	  nem	  carrinhos,	  nem	  gibis.	  Ele	  coleciona	  sons.	  Mas	  será	  possível	  encontrar	  o	  melhor	  som	  
do	  mundo?	  
	  	  

	  
18h SESSÃO BRASIL 
Duração da sessão: 89 min.  |  Classificação: não recomendado para menores de 10 anos 
	  	  
AS INCRÍVEIS HISTÓRIAS DE UM NAVIO FANTASMA ,	  André	  Bomfim,	  DOC,	  SP,	  2014,	  
26’	  
Los	  Angeles,	  1932.	  Em	  meio	  à	  Grande	  Depressão,	  a	  terra	  do	  cinema	  prepara-‐se	  para	  sediar	  uma	  Olimpíada	  dos	  sonhos.	  
Mas	  longe	  dos	  holofotes	  uma	  delegação	  tropical	  faz	  de	  tudo	  para	  entrar	  em	  cena.	  
	  
RETIRANTES ,	  Maíra	  Coelho,	  FIC/ANI,	  RS,	  2014,	  13’23’’	  
Livremente	  inspirado	  na	  pintura	  de	  Candido	  Portinari	  (Retirantes	  –	  1944),	  o	  filme	  conta	  a	  história	  de	  uma	  mulher	  que	  
vaga	  por	  terras	  áridas	  e	  despovoadas	  sem	  ter	  como	  alimentar	  seu	  filho.	  	  
	  	  



ÍNDIOS NO PODER ,	  Rodrigo	  Arajeju,	  DOC,	  DF,	  2015,	  20’27’’	  
Cacique	  Ládio	  Veron,	  filho	  de	  liderança	  de	  retomada	  Kaiowa	  e	  Guarani	  assassinada	  na	  luta	  pela	  terra,	  se	  lança	  a	  deputado	  
nas	  Eleições	  2014	  sob	  ameaças	  do	  Agronegócio.	  
	  	  
DO MEU LADO ,	  Tarcísio	  Lara	  Puiati,	  FIC,	  RJ,	  2014,14’	  
As	  vidas	  de	  duas	  vizinhas,	  uma	  umbandista	  e	  uma	  protestante,	  começam	  a	  se	  cruzar	  quando	  uma	  infiltração	  abre	  um	  
buraco	  na	  parede	  que	  divide	  suas	  casas.	  
	  	  
ATÉ A CHINA ,	  Marão,	  ANI,	  RJ,	  2015,	  15’	  
Fui	  pra	  China	  só	  com	  bagagem	  de	  mão.	  Na	  China	  os	  motociclistas	  usam	  casaco	  ao	  contrário	  e	  os	  restaurantes	  servem	  
cabeças	  de	  peixe,	  lagostins	  e	  enguias.	  
	  
	  
 

20h SESSÃO INTERNACIONAL 
Duração da sessão: 90 min.  |  Classificação: não recomendado para menores de 16 anos 
	  	  
O PRESENTE  |  THE GIFT ,	  Gabriel	  Robertson,	  FIC,	  REINO	  UNIDO,	  2015,	  13’	  
Mississipi,	  1946.	  Para	  comemorar	  seu	  aniversário	  de	  11	  anos,	  um	  garoto	  escolhe	  seu	  presente.	  Sem	  saber	  que	  essa	  
escolha	  irá	  mudar	  o	  mundo.	  
	  	  
MILHAS A PERCORRER ANTES DE DORMIR  |   MILES TO GO BEFORE I SLEEP ,	  
Hanna	  Hovitie,	  DOC,	  FINLÂNDIA/ZÂMBIA,	  2015,	  13’	  
Uma	  jovem	  mulher	  congolesa	  compartilha	  sua	  história	  de	  ter	  sido	  vítima	  do	  tráfico	  de	  crianças	  e	  jogada	  num	  turbilhão	  à	  
deriva	  entre	  continentes.	  
	  	  
CAMINHOS E MANEIRAS  |   MITTEL UND WEGE ,	  Juliane	  A.	  Ahrens,	  FIC,	  ALEMANHA,	  
2015,	  23’30’’	  
Em	  seu	  último	  dia	  em	  sua	  cidade	  natal,	  a	  jogadora	  de	  futebol	  Luka	  encontra	  a	  encrenqueira	  Janine,	  com	  quem	  tem	  contas	  
a	  acertar.	  De	  repente,	  as	  duas	  meninas	  têm	  que	  confiar	  uma	  na	  outra.	  	  
	  	  
BAILE DE FAMÍLIA  |  BAL DE FAMILLE ,	  Stella	  di	  Tocco,	  FIC,	  FRANÇA,	  2015,	  24’	  
Hoje	  Julie	  é	  forte.	  Ela	  é	  independente.	  Ela	  pode	  voltar	  pra	  casa.	  Sua	  família	  está	  esperando	  por	  ela,	  eles	  a	  amam:	  sua	  mãe,	  
seu	  irmão,	  sua	  irmã...	  e	  seu	  pai.	  
	  	  
CANÇÃO DE NINAR  |  PLANTER LES CHOUX ,	  Karine	  Blanc,	  FIC,	  FRANÇA,	  2014,	  17’	  
Julie	  tem	  uma	  entrevista	  de	  emprego	  essa	  manhã,	  e	  três	  meses	  de	  aluguel	  atrasado.	  Julie	  também	  tem	  um	  bebê	  e	  não	  há	  
vaga	  no	  berçário.	  Então,	  Julie	  tem	  de	  cuidar	  do	  seu	  bebê	  e	  conseguir	  o	  emprego.	  
	  	  
	  
	  

ENTRADA FRANCA 
 
 

Contato 
	  
Michel Geraissate – coordenador e oficineiro da Estação Animação 
comunicacao.mostramosca@gmail.com  |  (11) 98533.0980 
 
Site da MOSCA   www.mostramosca.com.br 
 
Facebook da MOSCA   www.facebook.com/MostraAudiovisualdeCambuquira 
 
Instagram e Twitter   @mostramosca 


