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O Cine Arts é atua com pontos fundamentais que assinalam hoje a indústria criativa 
e das novas oportunidades do mercado audiovisual. Com isso, o projeto vem 
buscando novos caminhos direcionando seus esforços não apenas a produção de 
conteúdos audiovisuais, mas sim, investindo em ações que levam em consideração 
os componentes da cadeia econômica produtiva se atualizando de acordo as 
exigências do mercado.  
 
As idéias e estratégias do Projeto Cine Arts foram bastante influenciadas após o 
grande incentivo trazido pelo Seminário da Economia do Audiovisual na Bahia 
realizado pela FUNCEB/SECULT em 2010 e também do Diagnóstico do audiovisual 
Baiano Coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Miguez (IHAC/CULT-UFBA), além do Rio 
Content Marketing 2012. 
 
Pensando no audiovisual como um todo e entendendo que o processo de produção, 
distribuição e exibição envolve diferentes mercados chegamos à conclusão da 
necessidade de avançarmos ainda mais na formação para o setor planejando 
produtos que tragam grandes oportunidades de negócios com possibilidade para 
outras ramificações: transmídia, multiplicadores de conteúdos, multiplataforma 
interativos e globais. Daí o trabalho com ações que se traduzam em atitudes 
diferenciadas e que na Bahia teve poucas iniciativas de fazê-lo, que é justamente a 
criação de uma rede de trabalho independente tendo em vista as reais 
possibilidades trazidas pela lei 12.4851 que incluem políticas públicas de distribuição 
da produção independente do audiovisual para as Tv’s fechadasn e empacotadoras.  
 
O MICROEDITAL CINE ARTS 3º EDIÇÃO – PITCHING vem em uma iniciativa 
inédita na Bahia busca inserir em seu processo formativo a capacitação dos 
participantes de suas oficinas para apresentação em editais de produção audiovisual 
com defesa através de Pitching. 
Foram selecionados cinco argumentos que serão roteirizados e produzidos em 
formato de web séries em quatro episódios contando com a estrutura do projeto. 
 
 
 

                                                 
1 
Lei 12.485 – lei já sancionada pela Presidente Dilma que objetiva ampliar a oferta de serviços com a 
entrada de produtos audiovisuais provenientes de produtores independentes,  a lei propõe unificação 
das mídias, cria cotas para canais de conteúdo nacional e limita de tempo de publicidade. Destacamos 
a implantação de políticas públicas de distribuição de produção independente em todos os canais de 
espaço qualificado. 



	

	

Os selecionados foram: 
Projeto:  Proponente(s) Gênero 
D 20  Tiago Pinho Infanto juvenil 
Sinopse: O seriado narra as aventuras e confusões vividas por um grupo de 
amigos que se juntam para jogar RPG no playground de um prédio. As 
aventuras que os heróis vivem no jogo se confundem aos dilemas que os 
amigos experimentam na vida real. Além disso, eles ainda têm que aturar a 
presença incômoda de um vizinho que sempre acha que eles estão metidos 
em algo errado. 
 
Projeto:  Proponente(s) Gênero 
Entre Quatro Paredes  Gabriel Ormuz de Almeida Terror 
Sinopse: Animais de estimação somem da vizinhança no subúrbio, um casal 
de idosos são os suspeitos. Quando uma criança desaparece, dois rapazes 
da vizinhança começam a investigar, invadem a casa e descobrem que o 
casal de idosos mantém um zumbi escondido dentro de casa. Os dois jovens 
ficam presos na casa e lutam para sobreviver. 
 
Projeto:  Proponente(s) Gênero 
Mata Alta  Marcio Santana Costa Suspense Policial 
Sinopse: Stella, jovem jornalista, reúne grupo de amigos para a gravação de 
um documentário sobre uma antiga senzala. Vão para lá em uma noite, 
munidos de equipamentos de filmagem e de um extremo deboche em relação 
a lenda que recai sobre o local. Não mais do que uma madrugada é o 
suficiente para que sejam consumidos pelo horror que o desconhecido traz. 
Segredos serão revelados e tentando uma fuga saem, mas não chegam a 
lugar algum. 
 
 
 
Projeto:  Proponente(s) Gênero 
Maison Coclé  Joarleson Barbosa dos 

Reis 
Lilian Carvalho dos 
Santos Gois  

Comédia 

Sinópse: A maison Cloclé é uma loja localizada na Av. Paulo VI, com preços 
populares e roupas que imitam modelos de grifes. A loja é gerenciada por 
Cokito, gay com 56 anos e imigrante, veio do Panamá para a Bahia com 17 
anos. Cokito gerencia não apenas o estabelecimento, mas, também as 
picuinhas e a competição entre suas quatro funcionárias: Eudoxia uma 
evangélica fervorosa, Amara uma ex striper, Kelly e Kellyane irmãs piriguetes 
a primeira é feia e inteligente e a segunda é linda e inocente. A história narra 
as desventuras cômicas das quatro funcionárias que entram em competição 
acirrada quando Cokito anuncia que em breve escolherá a sua substituta 
para gerenciar a loja.  
 
 



	

	

Projeto:  Proponente(s) Gênero 
La Dance de La Vanité  Edilena Vasconcelos, 

Betânia Cesar, 
Inah Irenam Oliveira 

Drama (Musical) 

Sinopse: Uma Cia de dança está há 15 dias para estréia de seu novo 
espetáculo, uma viagem a um festival famoso e muitas dívidas para pagar. 
Bastílio, o coreógrafo está muito ligado em viajar e esquece do mundo. Tudo 
acaba sobrando para a produtora bailarina Crox, que é muito atrapalhada e 
vive tendo crises de identidade. Fill, Mônica, Naná e o faz tudo, Anselmo 
completam esta trupe. 
 
O Projeto Cine Arts, agradece todos os inscritos e parabenizam a todos pela 
iniciativa e comprometimento. Em dez dias todos receberão as considerações da 
comissão julgadora, lembrando que esta também é uma ação de cunho pedagógico 
do projeto. Lembramos que este é um marco histórico do audiovisual na Bahia já 
que até então não existiam em nosso estado editais para a apresentação de 
Pitching.  
 
Dúvidas e esclarecimentos: (71) 9270-8090 / 9917-4016 / 9265-4094  
Ou pelo e-mail: oficinascinearts@gmail.com  
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