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RIO – UMA CIDADE CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEL

Tornar nossa Cidade Maravilhosa cada vez mais sustentável é um dos principais compromissos da 
Prefeitura do Rio. Em junho, encerramos as atividades do Aterro de Gramacho, um crime ambiental 
que há mais de 30 anos polui e contamina a história do Rio de Janeiro. Para substituí-lo, construímos 
o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos mais moderno da América Latina, em Seropédica. O 
Rio também está à frente na questão da mobilidade: tem a maior malha cicloviária do Brasil, com 
270km de ciclovias em diversas regiões da cidade, e até 2016 estará completamente integrado 
através dos quatro corredores exclusivos para ônibus articulados, os BRTs (Bus Rapid Transit), que 
vão circular de maneira mais segura, mais rápida e menos poluente, aumentando a capacidade do 
transporte de massa dos atuais 16% para 63%. 

 Eventos como a Rio+20 e o Green Nation Fest são uma oportunidade especial para discutirmos 
e expandirmos esses ideais. O nosso desafio como cariocas é não tratar esses grandes eventos 
apenas como grandes encontros, mas sim como o momento de mobilizar cidadãos e autoridades 
em prol de uma causa comum: o futuro do planeta. Enquanto a Rio+20 vai reunir dezenas de chefes 
de estado e de governo, o Green Nation Fest antecipa essa reflexão dando um passo importante ao 
estimular a população a discutir as questões ambientais através da própria experiência. De 31 de 
maio a 7 de junho, a Quinta da Boa Vista vai virar um verdadeiro campo sensorial, onde crianças e 
adultos poderão, por exemplo, ver e sentir os efeitos do aquecimento global, através da simulação 
de enchentes e do derretimento de geleiras. É uma proposta corajosa e que pode sensibilizar e 
despertar muitas pessoas que ainda não encaram o meio ambiente como fator central na qualidade 
de vida e sobrevivência do homem em nosso planeta.

      Eduardo Paes
Prefeito do Rio de Janeiro

Claro Recicla: celulares e baterias sem uso têm destino certo

A preservação do meio ambiente sempre esteve presente em iniciativas do Instituto Claro. Uma 
delas é o programa Claro Recicla, que tem como objetivo  contribuir para a conscientização da 
população sobre a importância de reciclar e  dar uma destinação ambientalmente correta para itens 
eletrônicos obsoletos ou fora de uso.

São cerca de 2 mil pontos de coleta em lojas próprias e agentes autorizados da Claro em todo o país. 
Para o consumidor, tudo é feito de forma prática. O cliente de qualquer operadora pode depositar o 
material de qualquer fabricante na urna coletora. Não é necessário preencher formulários ou entrar 
em contato com os funcionários.

A reciclagem de itens eletrônicos combate a contaminação da água e solo, trata de forma adequada 
os materiais tóxicos, reduz a quantidade de lixo e diminui a extração de metais pesados. Todo o 
material recebido pelo Programa Claro Recicla é coletado por uma empresa de logística reversa que 
o separa, classifica e encaminha para o processo de reciclagem.

Criado em março de 2009, o Instituto Claro tem como missão estimular o desenvolvimento de 
iniciativas educacionais inovadoras por meio das novas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs). A organização acredita que as tecnologias transformam realidades sociais e contribuem para 
a melhoria da qualidade do ensino. Pelo Portal do Instituto Claro é possível acompanhar discussões 
e informações sobre iniciativas em que a presença das TIC´s potencializa o ensino e a aprendizagem, 
seja por iniciativas educativas, sociais, culturais ou ambientais. Acesse, saiba mais e conheça os 
projetos do Instituto Claro:
www.institutoclaro.org.br.

twitter: @instituclaro
facebook: Instituto Claro



O primeiro Green Nation Fest nasce num ano emblemático, especial para o Brasil e icônico para o 
Rio de Janeiro: ocorre vinte anos depois da Rio-92, quando a humanidade parou para repensar sua 
trajetória no planeta. Assim, o ano de 2012 tem a responsabilidade de trazer  um  alerta mais enfático, 
sob pena de o de 1992 ter tido poucos resultados práticos concretos.

O Green Nation Fest é produto dessa vontade e quer ser veículo de tradução das teses científicas e 
ampliação do restrito círculo ambientalista.

O Green Nation Fest aliou-se às paixões que criam desejos e vontades para aproximar as pessoas do 
que conhecemos por “sustentabilidade”. Cinema, futebol,  design, entretenimento, moda, educação… 
todos conectados em formatos que o público possa ver, sentir e interagir.

Daí a competição de cinema e novas mídias abrangendo 15 categorias, a mostra de longas e curtas-
metragens ,  o gol de bicicleta gerando energia, o desafio do saber, as instalações de climas planetários 
em desequilíbrio, o programa Nossas Árvores, as oficinas lúdicas e o seminário internacional sobre 
economia verde e criativa, num cenário que se pretende o mais amplo possível, com crianças, adultos, 
estudantes e profissionais  num mesmo ambiente vivenciando a sustentabilidade concreta, cotidiana, 
de e para todos.

 Marcos Didonet

Marcos  Didonet Vilma LustosaWalkíria Barbosa

Direção geral

Diretora de Arte

Bia Junqueira
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O Green Nation Fest tem o suporte científico dos pesquisadores

Carolina  Burle  Schmidt Dubeux,  Joyce Maria Guimarães 
Monteiro, Maria Silvia Muylaert de Araújo e Renzo Solari,
especialistas nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade.

CIENTISTAS

Audiovisual 

Mostra Livre: 9 longas-
metragens, 46 cur tas-
metragens e 35 cartuns 

Mostra Competitiva: 800 obras 
concorrentes nas categorias 
f i cção,  documentá r i o, 
animação, roteiro, foto, blog, 
twitter, cartum, álbum de 
fotos, institucional, publicitário 
e arquitetura sustentável.

Especialistas dos mundos 
acadêmico, corporativo, cultural 
e da moda apresentam seus 
trabalhos e debatem sobre 
economia verde e criativa. 

Vivências Seminários
internacionais

Feira interativa e sensorial com 
programação que envolve 
imersões, desafios, esporte, 
oficinas e exposições

índice
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Para a modelo através do indivíduo é possível mobilizar o coletivo. “ Não adianta esperar a 
mudança do outro, a mudança precisa vir de cada um de nós e assim conseguiremos alcançar 
a sustentabilidade”. 

Gisele Bündchen
Embaixadora da Boa Vontade da ONU



Para ser bom
pra gente,

tem que ser
bom pra você.

Para o Banco do Brasil, não basta

ser o banco brasileiro de maior

presença no mundo para ser bom. 

Também tem que ser bom para as 

pessoas. É por isso que o banco 

abraçou a conservação das águas 

brasileiras com o programa Água Brasil.

Porque, para ser bom pra gente,

tem que ser bom pra você.

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Defi ciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 ou acesse bb.com.br

http://www.bb.com.br/portalbb/home29%2C116%2C116%2C1%2C1%2C1%2C1.bb
http://ipiranga.com.br/wps/portal


Audiovisual    Mostra Livre

Mostra Livre:   9 longas-metragens, 46 curtas-metragens e 35 cartuns 
Mostra Competitiva: 800 obras concorrentes nas categorias 
ficção, documentário, animação, roteiro, foto, blog, twitter, cartum, 
álbum de fotos, institucional, publicitário e arquitetura sustentável.

índice

http://pnuma.org.br/


Taste the waste
Documentário. Direção: Valentin Thurn. Produção: 
Astrid Vandekerkhove. Alemanha, 2011. 01:28:00 Cor

• Os alimentos 
jogados no lixo dos 
domicílios alemães 
equivalem a 20 
bilhões de euros por 
ano – mesmo valor 
do faturamento 
anual do grupo 
A l d i ,  g r a n d e 
empresa do ramo 
de supermercados. A comida jogada fora na 
Europa alimentaria duas vezes todos os que 
passam fome no mundo. Pessoas e grupos, no 
entanto, já trabalham contra esse desperdício. 

31/5 - 19h Severn
Documentário. Direção: Jean-Paul Jaud. Produção: 

J+B SEQUENCES. França, 2010. 02:00:00 minutos. 
Cor.

• Durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, a menina 
Severn, então com 12 anos, questionou 
os chefes de Estado sobre a situação do 
planeta. O impacto de suas palavras foi 
enorme, mas, 18 anos depois, a Terra 
continua sofrendo. Severn, já adulta, espera 
seu primeiro filho e considera que ainda 
há tempo para mudanças. Do Canadá ao 
Japão, muitos outros ecoam suas palavras.

01/6 - 19h
Longa- Metragem

02/6 - 19h

O abrigo
Documentário. Direção: Flavia Trindade. Produção: Sete 
Vidas Filmes/Ghetto Filmes. Brasil, 2011. 01:13:00. Cor

• Uma tempestade na Região Serrana do Rio 
de Janeiro causou em 
2011 a maior catástrofe 
natural do Brasil. Em 
meio a esse cenário 
de caos e destruição, 
um grupo de pessoas 
uniu forças para 
salvar animais vítimas 
dessa  t ragéd ia .

31 de maio a 7 de junho
Cinemark Barra

A curadoria do Green Nation 
Fest selecionou nove longas-
metragens, brasileiros e 
estrangeiros. São oito 
documentários e um  filme de 
ficção abordando a temática 
da sustentabilidade ambiental 
e da qualidade de vida.

Longa-metragem                                                          Cinemark Downtow



The 4th revolution
Documentário. Direção: Carl-A. Fechner. Produção: 
Carl-A. Fechner. Alemanha, 2010. 01:23:00. Cor. 

• O documentário examina as melhores 
práticas em energia sustentável, em 
quatro continentes, reunindo personagens 
impressionantes que podem servir de exemplo 
para todos nós. A hipótese defendida é que em 
menos de 30 anos o mundo poderia derivar 
100% de sua energia de fontes renováveis. 

03/6 - 19h

Gasland
Documentário. Diretor: Josh Fox.Produção: Trish 

Adlesic, Josh Fox, Molly Gandour,2010
Estados Unidos. 01:47:00. Cor.

•Em maio de 2008, 
Josh Fox recebeu 
uma proposta 
de US$ 100 mil 
para deixar uma 
companhia de gás 
utilizar sua terra 
comercialmente. 
Ao procurar informação sobre outros 
proprietários que teriam aceitado o negócio, 
ele descobriu o quanto a prática trouxe 
doenças, contaminação da água, poluição 
e outros problemas para os habitantes 
de terras onde ocorre a produção de gás. 
No documentário, Josh procura soluções 
junto a cientistas, políticos e executivos.

04/6 - 19h

Longa-metragem                                                          Cinemark Downtown                                                                                         Longa -metragem

Pandemonium
Documentário. Direção: Jorge Bodanzky. Produção: 
Jorge Bodanzky. Brasil, 2010. 00:52:00 Cor.

• O filme coleta comentários do físico Rogério 
Cézar de Cerqueira Leite e do meteorologista 
Carlos Nobre sobre o impacto das mudanças 
climáticas e os desafios na área energética. 
Imagens sobrepostas da cidade de São 
Paulo questionam o progresso e seus custos. 

02/6 - 21h 05/6 - 19h

Land of oblivion 
Ficção. Direção: Michale Boganim. Produção: Les Films 
du Poisson, Vandertastic, Apple Film, Arte. França/
Alemanha/Polônia/Ucrânia,  2011. 01:55:00.  Cor.

• Em 26 de abril 
de 1986  Anya e 
Piotr  ce lebram 
seu casamento. A 
pequena Valery e seu 
pai Alexei, físico da 
usina de Chernobyl, 
plantam uma árvore. 
Nikolai, o diretor 
florestal, faz suas 

rondas. Um acidente na usina transforma 
profundamente a natureza e a vida de todos..



www.osram.com.br

Iluminação versátil e eficiente.
Há mais de 100 anos, a OSRAM investe no desenvolvimento de produtos eficientes, a fim de facilitar e melhorar a 
vida da sociedade. Através dessas premissas a iluminação do Cristo Redentor foi projetada com a tecnologia LED, 
tornando-a diferenciada e reduzindo o consumo de energia  em 95%. 

Visite os ambientes: Quizz, Geleira, Queimada e Enchente.

A mesma tecnologia que ilumina o Cristo Redentor está presente no Green Nation Fest.

Apoia:

The carbon rush 
(Pré-estreia mundial)
Documentário. Direção: Amy Miller. Produção: Wide 
Open Exposure e Byron A. Martin Productions Inc.
Canadá, 2012. 01:25:00.  Cor

•  I n c i n e ra d o res 
queimando lixo na 
Índia, centenas de 
h i d re l é t r i c a s  n o 
Panamá ,  b iogás 
extraído do óleo de 
palma em Honduras, 
florestas de eucalipto 
de onde se extrai carvão 

vegetal no Brasil. Todos esses projetos recebem 
créditos de carbono. O documentário viaja pelos 
continentes e mostra a conexão entre essas 
tragédias e o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo das Nações Unidas, revelando o 
verdadeiro custo do comércio de carbono.

Longa-metragem                                                    Cinemark Downtown

05/6 - 21h

Chernobyl forever
Documentário. Direção: Alain de Halleux. 
Produção: Serge Guez. França, 2011. 00:56:00. 
Cor

• As consequências da catástrofe de Chernobyl, 
25 anos depois, 
ainda não estão 
sob controle. 
O s  ú l t i m o s 
acontecimentos 
n o  J a p ã o 
m o s t r a m -
nos que não 
aprendemos com 
esse desastre. 
O átomo tem 

uma vida longa, e o homem, memória curta.

06/6 - 19h

http://thecarbonrush.net/


 ITDP: MobilidadeHumana                      
* Exibição em looping em monitores de 60 polegadas. Seis documentários abordam a mobilidade urbana sustentável

e a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Curta -Metragem

Os festivais Anima Mundi, ComKids e Fife(Festival International du Film d´Environnement), 

o ITDP( Institute for Transportation and Development Policy),  o projeto Vídeo Ambiental, o 

Pnuma (Programa  das Nações Unidas Para o Meio Ambiente) e a campanha Passaporte 

Verde selecionaram para o Green Nation Fest 46 curtas-metragens. São animações, 

ficções e documentários, que tratam de temas como a vida nas cidades, uso da 

água, aquecimento global, poluição marinha, desmatamento e o envolvimento 

das crianças na luta por um mundo melhor.   

1 a 7 de junho
8h às 17h

Quinta da Boa Vista

ASCOBIKE: O Maior Bicicletário das Américas 
• Ascobike localiza-se a uma hora de viagem de São Paulo, no pátio de uma estação de trem 
de subúrbio, sem nenhuma infraestrutura para bicicletas. Ainda assim, recebe 1,7 mil bicicletas 
por dia e oferece serviços sociais, jurídicos e educacionais relacionados ao uso do veículo. 

Filmagem e montagem: Elizabeth Press. Produção: 
NA. Brasil, 2009. 00:05:14. Cor. 

índice

http://www.animamundi.com.br/
http://pnuma.org.br/
http://videoambiental.org/
http://www.itdp.org/
http://www.comkids.com.br/
http://www.iledefrance.fr/fife-english/


Curta-metragem                             ITDP: Mobilidade Humana Quinta da Boa Vista                                                                                                          ITDP: Mobilidade Humana

• O sistema de 50 mil bicicletas de Hangzhou, no sul da China, que conta com 7 
milhões de habitantes, deixa para trás qualquer outro do gênero. Na área central da 
cidade, as 2.050 estações de bicicletas públicas estão espaçadas a menos de 300 
metros uma da outra, e, em média, 240 mil viagens diárias são feitas usando o sistema. 

O maior e mais incrível sistema de bicicletas 
públicas do mundo: Hangzhou, China

Filmagem e montagem: Elizabeth 
Press. Produção: Streetsfilms. China, 
2011. 00.05:33. Cor.

MBA: Empreendimentos Imobiliários 
Orientados ao Transporte Urbano  
• Primeiro capítulo da série 
Moving Beyond the Automobile 
(MBA), o curta mostra a área 
localizada na costa leste de Nova 
Jersey (EUA), onde ocorreu boom 
imobiliário nas duas últimas 
décadas. Com ampla opção de 
transportes, o índice de veículos 
particulares é muito pequeno.

Filmagem e montagem: Elizabeth Press, 
Clarence Eckerson, Jr.Produção: NA. 
Global, 2011. 00:03:18. Cor



Curta-metragem                                                       ITDP: Mobilidade Humana

MBA: Sistema BRT
(Operação Exclusiva em Corredores de Ônibus)

• Capítulo da série 
M o v i n g  B e y o n d 
the Automobile, o 
curta apresenta as 
características dos 
sistemas de BRT do 
mundo e como estes 
ajudam a atrair para os 
ônibus os passageiros 
de automóveis e táxis. 

Filmagem e montagem: 
Elizabeth Press, Clarence 
Eckerson, Jr. Produção: NA. 
Global, 2011. 00:03:34. Cor.

• A cidade colombiana de 
Medellín se esforça para 
mudar sua imagem, associada 
a drogas e violência. O governo 
municipal tem investido em 
educação e programas sociais 
e reconhece a importância 
de um sistema integrado 
de transpor te público.

Medellín: Capital do Transporte Sustentável 
da Colômbia

Filmagem e montagem: Elizabeth Press. 
Produção: Streetfilms. Colômbia, 2012. 
00:07:54. Cor.

Quinta da Boa Vista                                                                                                          ITDP: Mobilidade Humana



Curta-metragem                             ITDP: Mobilidade Humana ITDP: Mobilidade Humana

• A chegada do programa Pavement to Parks, nas ruas da cidade americana de São 
Francisco, em 2012, devolve à população espaços até então tomados pelo estacionamento 

de veículos. O programa 
tornou as ruas mais 
transitáveis para pedestres, 
ciclistas e  passageiros 
de transporte coletivo

As Ruas Inovadoras de San Francisco
Filmagem e montagem: Clarence Eckerson Jr, Elizabeth Press. Produção: Streetfilms. Estados Unidos, 2012. 
00:07:00 min. Cor.

Filmagem e montagem: Clarence 
Eckerson Jr, Elizabeth Press. 
Produção: Streetfilms. Estados 
Unidos, 2012. 00:07:00 min. Cor.

http://www.inb.gov.br
http://www.inb.gov.br


Aventuras de uma 
noite de verão
(Summer night adventures)
Ficção. Direção: Hung- Ju, Huang. Produção: Hsiao – 
Pei, Lin. Taiwan, 2009. 00:18:00. Cor.

• Wu Chin-Ru, um menino de 11 anos, põe 
os pés na floresta pela primeira vez e vai em 
busca de sapos vistosos e cobras venenosas. 
Com a orientação de um especialista, 
enfrenta o medo que tem dos animais. 
Enquanto busca vencer os obstáculos, 
conhece criaturas interessantes. Finalista 
do Festival Prix Jeunesse Internacional 2010.

Três filmes de ficção, um documentário e uma animação 
em que crianças desbravam a natureza, defendem o meio 
ambiente, inventam brinquedos e aprendem a desenhar animais.   Comkids

Kauan e a lenda das 
águas
Ficção. Direção: Luiz Felipe Heide Aranha Moura. 
Produção: Magma Cultural e Serviços Ltda. Brasil, 
2010. 00:20:56. Cor.

• Kauan e seu fiel amigo peixe Piau aventuram-
se no rio São Francisco, investigando as regiões 
das bacias hidrográficas brasileiras. Juntos, 
desvendam a fauna, a flora e os povos ribeirinhos, 
sem imaginar a dificuldade e os mistérios ao 
longo do caminho. O curta foi finalista no 
ComKids/Prix Jeunesse Iberoamericano 2011.

Pequeno bosque ilustrado: o jacaré
(Pequeño bosque ilustrado: el yacaré)

Tonky
Animação. Direção: Walter Tournier. Produção: KRO, 

Encuentro e TVE Brasil. Uruguai, 2006. 00:01:30. Cor

• Tonky é um menino de quatro anos que 
está sempre brincando. Criativo, gracioso, 
curioso, ele consegue se divertir com 
qualquer objeto. Enquanto brinca, aprende 
muitas coisas. Programa premiado no 
Prix Jeunesse Iberoamericano 2007.

Ficção. Direção: Cecília Hecht. Produção: Canal Encuentro. 

Argentina, 2009. 00:04:51. Cor.

• Episódio da série na qual um pintor-
marionete ensina a desenhar e a pintar 
animais das ecorregiões da Argentina, a 
partir da montagem de figuras geométricas 
e das primeiras noções de cor. Ganhador 
do Prix Jeunesse Iberoamericano 2009.

                                                                                                              ComKidsQuinta da Boa Vista                                                                           

índice



O sorriso do Golfinho (Dolphin Smile)
Documentário. Direção: Gil Lesnik. Produção: Adriana Segal Witting, Eurovision, IBA. Israel, 

2009. 00:15:00. Cor.

Yahel tem 12 anos e passa todo tempo livre no mar, com seu golfinho, Sheba. O animal fica 
doente e morre. A suspeita é que a morte tenha sido causada pela poluição vinda de um estaleiro 
próximo, o que leva Yahel e as outras crianças a se mobilizarem para encontrar uma solução 
para o problema. O documentário foi finalista no Festival Prix Jeunesse Internacional 2010.

                                                                             ComKids

Curta-metragem                                                                                 ComKidsQuinta da Boa Vista                                                                           

Anima Mundi

ADMINISTRATORS
Direção: Roman Klochkov. Produção: Kask Hogeschool Gent. Bélgica, 2006. 

00:06:37. Cor, lápis sobre papel, computador 2D.

• A casa do coelho Egor está pegando fogo e ele tenta conseguir 
um extintor de incêndio a todo custo.

ARROSEZ LES BIEN! (Regue-os bem!)
Direção: Christelle Soutif. Produção: Pumpkin 3D Studio/Bibo Films. França, 2008. 00:07:51. Cor, massinha, computador 

2D/clay, computador 2D .

Um vendedor de sementes convence Gustave 
a comprar o milho Gerblo, uma verdadeira 
arma contra as lagartas. Infelizmente, o milho 
não ataca apenas as lagartas...

.

índice



BAFO 
QUENTE
Direção: Maurício de Oliveira Maia. 

Produção: Copa Studio. Brasil, 

2010. 00:01:06. Cor, computador 

2D.

• Pessoas de grupos, 
etnias e faixas etárias 
diferentes sofrem com o 
aquecimento global

BRIDGE 
Direção: Ting Chian Tey. Produção: 

Brian Schirmer – Academy of Art 

University. Estados Unidos, 2010. 

00:02:45. Cor, computador 3D, 

técnicas mistas.

• Quatro animais tentam 
atravessar uma ponte, 
mas acabam tornando-
se obstáculos uns para 
os outros no processo.

BUBA E O 
AQUECIMENTO 
GLOBAL 
Direção: Eduardo Takao Nakamura. Produção: 

Mono 3D Estúdio de Animação Ltda.; Rodrigo 

Olaio Pereira. Brasil, 2009. 00:01:00. Cor, 

computador 3D

• Buba é um homem das cavernas 
que tem um dinossauro de estimação. 
De maneira divertida e educativa, 
os dois mostram os impactos ao 
meio ambiente causados pelos 
maus hábitos do homem moderno.

Vinte curtas de animação do Festival Internacional de Animação do Brasil apresentam aventuras e 
personagens curiosos – como plânctons que querem dominar o mundo, um robô que pede esmolas, 
um homem das cavernas e seu dinossauro de estimação e um inventor de torneiras inteligentes.

Une girafe sous la 
pluie (Uma girafa na 
chuva)
Direção: Pascale Hecquet. Produção: Thierry Zamparutti, 

Ambiances ASBL/Sébastien Vincent, Elsanime Society. 

Bélgica/França, 2007. 00:12:10. Cor, computador 2D.

• Em Djambali, toda a água está sendo usada 
pelo Senhor Leão para abastecer sua luxuosa 
piscina. Uma girafa corajosa decide protestar, 
mas suas ações têm consequências sérias...

Curta-metragem                                                                          Anima MundiQuinta da Boa Vista                                                                           



O DIÁRIO DA TERRA
Dir: Diogo Viegas

Prod: Simone Gusmão Scofield

2010, Brasil 

00:01:12

Cor, computador 2D; stop motion 

CAIXA
Direção e Produção: Luciana Eguti e Paulo Muppet. Brasil, 

2010. 00:01:10. Cor, computador 2D, computador 3D.

 
• Cinco personagens vivem em compartimentos 
dentro de uma caixa e descobrem que não estão 
tão isolados uns dos outros quanto imaginavam.

City (Cidade)
Direção: Kim Young-geun, Kim Ye-young. Produção: 

KIAFA [Ani SEED]. Coreia do Sul, 2010. 00:06:28. Cor, 

computador 2D, computador 3D.

• Seul é uma cidade populosa. Imagine essa 
cidade sem obstáculos entre as pessoas.

LA CANILLA 
PERFECTA
 (A torneira perfeita)
Direção: Walter Tournier. Produção: Mario Jacob. Uruguai, 

2008. 00:07:30. Cor, bonecos.

• Preocupado com o desperdício de água, 
Humberto começa a fabricar torneiras 
inteligentes. Um menino mostra uma solução 
mais fácil para evitar o problema.

Uma menina conta como seu dia a dia na Terra 
vem sendo mudado.
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How your money works
(O que o seu dinheiro faz)
Direção e Produção: Andreas Kronbeck; Tobias Knipf. Alemanha, 2010. 00:03:52. 

Cor, computador 2D, 

• O que você acha que o seu dinheiro faz por você? Green City 
Energy e Musclebeaver oferecem uma resposta.

The man who planted trees
(O homem que plantava árvores)
Direção e Produção: Frederic Bach. Canadá, 1987. 00:30:00. Cor, lápis sobre papel.

• Por meio de sua intensa ligação com a terra, pastor solitário e taciturno 
faz uma floresta surgir onde antes era um deserto abandonado.

Obsoleto
Direção: Leandro de Souza Henriques; Victor 

Mendonça dos Santos; Heitor Mendonça dos 

Santos. Produção: Daniel Moreira de Sousa 

Pinna. Brasil, 2011. 00:05:42. Cor, computador 

3D.

• OP-068 é um robô que perdeu um 
de seus braços e passa seus dias 
pedindo esmola. Ele quer voltar à 
ativa para não se tornar obsoleto. 
Vencedor do prêmio de Melhor Filme 
de Estudante Brasileiro – Júri Popular 
São Paulo/Anima Mundi 2011.

Oscar’s oasis – beach 
dream (O oasis de Oscar)
Direção: Tae-Sik Shin. Produção: TeamTO, Tuba Entertainment. 

França/Coreia do Sul, 2010. 00:07:00.

Cor, computador 3D.

• As aventuras do 
lagarto Oscar e 
seus três amigos, 
uma raposa do 
deserto, um abutre 
e uma hiena, cujos 
caminhos sempre 
se cruzam no 
meio de um árido 
deserto. Eles estão 
tentando sobreviver 
e acima de tudo não 
morrer de tédio. As 
condições de sobrevivência são, em ordem de 
prioridade: achar água, uma sombra, algo para 
comer e algo para fazer.
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Rise above plastics 
(Vencer os plásticos)
Direção: Aaron Sorenson, Jeremy Boland. Produção: Jan 

Johnson, Scott Fox, LAIKA/house. Estados Unidos, 2009. 

00:00:30. Cor, computador 2D, computador 3D.

• Anúncio de Serviço Público (PSA) da Surfrider 
Foundation, em que uma baleia desesperada 
tenta romper uma barreira de objetos plásticos 
para chegar até a superfície do mar.

Plankton invasion – operation battery tree
(A invasão dos plânctons)
Direção: Joeri Christiaen, Franz Kirchner. Produção: TeamTO. França/Bélgica, 2010. 00:07:30. Cor, computador 3D.

• Os plânctons são minúsculas criaturas marinhas com gigantesco complexo de Napoleão. 
São milhões deles, precisando de mais espaço – o que quer dizer mais água! Três espécimes 
de plâncton são lançados em mar alto para lutar pela supremacia de sua espécie, com a 
missão de aquecer o planeta, degelar a calota polar, secar toda a terra e... dominar o mundo. 

Xixi no banho
Direção: Fernando Sanches. Produção: Francesco Civita. 

Brasil, 2009. 00:00:45. Cor, computador 2D, computador 3D.

• Sabia que fazendo xixi no banho você 
economiza 4.380 litros de água potável por 
ano? Um jeito divertido de salvar o planeta. 
Vencedor do Prêmio de Melhor Portifólio – Júri 
Profissional/Anima Mundi 2010.

Planet Z
Direção: Momoko Seto. Produção: Ron Dyens, Aurélia Previeu, 

Sacrebleu Productions. França, 2011. 00:09:30. Cor, animação 

de objetos, computador 2D, computador 3D.

• Planeta Z - Em algum lugar… o PLANETA 
Z. As plantas predominam, e tudo parece 
harmonioso e delicado. Mas cogumelos 
líquidos e pegajosos vão aparecendo 
aos poucos, destruindo a vida idílica.
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Pro vasiliya 
blazhennogo
Direção: Natalya Berezovaya. Produção: Pilot Moscow 

Animation Studio. Rússia, 2008. 00:13:32. Cor, lápis sobre 

papel. 

O povo atrás do muro
Direção: Marconi Loures de Oliveira. Produção: Escola de 

Belas Artes da UFMG. Brasil, 2007. 00:08:06.

Cor, computador 3D.

• Um povo descobre que não é o 
único a habitar um pequeno planeta.
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Bleeding Bark
Direção e Produção: Lise Fischer. França, 2010. 00:07:58. 
Cor.

• Imersão noturna na floresta, onde as cascas de 
árvores contam os horrores do desmatamento. 
Esse mundo escuro é perturbado e iluminado 
pelas imagens do seu futuro próximo.

FIFE
Cinco curtas do Festival International du Film d´Environnement  abordam 
criticamente temas como desmatamento, domínio do petróleo, uso da água e poder.FIFE

Casus Belli
Direção: Yorgos Zois. Produção: Pan Entertainment S.A. 
Grécia/França, 2010. 00:11:11. Cor

• Pessoas de todos os tipos aguardam em sete 
longas filas. A primeira pessoa de cada fila se 
torna a última da seguinte, criando assim uma 
linha humana enorme. Ao fim da linha, tudo 
recomeça de trás para frente.

Quinta da Boa Vista                                                                           

Pinchaque,la danta 
colombiana
Diretor: Caroline Attia Larivière, Produção: Nativa. França/
Colômbia, 2011. 00:05:07. Cor

• A descoberta, por dois cientistas franceses 
do século XIX, de uma espécie nova de anta, 
que vive nos Andes colombianos, o papel 
dessa espécie na floresta e sua relação com 
as pessoas nativas.

Poniente Oriente
Direção: Andres Pulido. Produção: Association Matiz 
Metisse. México/França, 2011. 00:07:07. Cor.

• Documentário que retrata duas zonas 
geograficamente opostas na Cidade do México 
e a forma como cada uma trata e utiliza a água.
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Poniente Oriente
Direção: Andres Pulido. Produção: Association Matiz 
Metisse. México/França, 2011. 00:07:07. Cor.

• Documentário que retrata duas zonas 
geograficamente opostas na Cidade do México 

e a forma como cada uma trata e utiliza a água.
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We’ll become oil
Direção Produção: Mihai Grecu. Romênia/França, 2011. 
00:08:00. Cor.

• Um estado contínuo e inexplicável de crise 
toma conta de espaços e paisagens, dando 
lugar a um teatro de guerra. A trajetória do 
petróleo desbancando a História. 

CINEMARK BRASIL.
15 ANOS DE FINAIS FELIZES.
E ISSO É SÓ O COMEÇO.

A rede Cinemark está completando 15 anos de Brasil. E podemos dizer que, nesse tempo todo, ajudamos 
a mudar o jeito do brasileiro ver cinema. Temos orgulho da nossa história e agradecemos a todos 
que fi zeram e fazem parte dela. 

Cinemark. Há 15 anos levando a magia do cinema para a vida dos brasileiros.

cinemarko� cial

cinemark.com.br

Catálogo Green Nation_21x21.indd   1 5/23/12   5:32 PM

FIFE Quinta da Boa Vista                                                                           
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Seis filmes realizados por alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro revelam 
sua criatividade, curiosidade e persistência, em documentários e obras de ficção.Vídeo Ambiental

Em busca da Carobinha
Escola Municipal Casimiro de Abreu. Orientação: Eduardo 
Strucchi. Brasil, 2011. 00:17:03. Cor

• Pesquisando sobre a comunidade da 
Carobinha, Zona Oeste do Rio, onde se 
localiza sua escola, alunos se interessaram 
pelo nome do bairro e criam uma ficção em 
que habitantes do planeta Carobinha decidem 
vir à Terra para semear paz, amor e harmonia.

Guerreiros de Atenas
Escola Municipal Atenas. Orientação: Luiza Maia de Castro. 
Brasil, 2011. 00:12:20. Cor

• A saga dos Guerreiros de Atenas para tentar 
resgatar o nome do rio de sua vizinhança e limpar 
seu bairro. Para isso, devem passar pela esfinge 
da memória e pela medusa urbana, além de 
mudar as próprias atitudes para com seu espaço.

As histórias do rio Maracanã
Ciep Dr. Antoine Magarinos Torres Filho. Orientação: Pedro Sol. Brasil, 2011. 00:09:23. Cor

• Projeto de documentário, que parte da memória de moradores e dos registros de 
uma historiadora, Lili Rose, sobre os bairros da Tijuca e Vila Isabel. O roteiro vai se 
construindo no processo de filmagem. Cada entrevista transporta o espectador para 
outro momento daquela localidade, resgatando histórias de lutas e resistências.

João de Barros
Escola Municipal Fernando Rodrigues. Orientação: Sofia 
Maldonado. Brasil, 2011. 00:09:39. Cor.

• Menino de 12 anos perde a família em um 
incêndio e passa a morar numa árvore mágica e 
falante, que se torna a sua única amiga. Ele vive 
catando lixo, alimenta-se de restos de comida e 
constrói sua casa com objetos reciclados. Um dia 
encontra um bilhete premiado e sua vida muda.

Mudas para Mudar
Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos. Orientação: 
Gabriele Valente. Brasil, 2011. 00:12:38. Cor

• A mãe natureza, através das árvores, flores 
e animais, conecta-se com as crianças 
do Ciep Maestro Heitor Villa-Lobos, a fim 
de aumentar a quantidade de árvores no 
bairro de Santa Cruz. Com auxílio de sua 
representante, Dona Mimosa, os alunos vão 
ao Jardim Botânico para conseguir mudas. 

Plantando a ideia
Escola Municipal Haydéa Vianna Fiúza de Castro. 
Orientação: Diego Tribuzy. Brasil, 2011. 00:12:26. Cor

• Filme-pesquisa sobre plantio. Alunos vão à 
Favela do Aço, na comunidade de Vila Paciência, 
para visitar o Sítio Jardim de Deus, próximo 
ao local onde estudam. Depois, com a ajuda 
de especialistas, criam uma horta na escola.
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Três filmes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e um da campanha Passaporte Verde/

Ministério do Meio Ambiente (MMA) convocam o espectador a protagonizar ações de proteção ambiental.Mostra Mix

Passaporte Verde – MMA
Direção: Francisco Júnior. Produção: Ministério do Meio Ambiente/Imaginare Filmes. Brasil, 2010. 4 min.

• Filme educativo da campanha internacional Passaporte Verde, que visa 
estimular o turista a contribuir com o bem estar das sociedades que o recebem e 
com a preservação da natureza e das diferentes culturas dos locais visitados. 

Gisele
Direção: Pnuma. Produção: Pnuma/ Jabuticaba Filmes. Brasil, 2012. 00:00:50.

• Um dos três filmes de lançamento do tema do Dia Mundial do Meio Ambiente (WED, na sigla em 
inglês) 2012 – Economia verde. Em mensagem ao espectador, no ano em que o Brasil será a sede 
do WED, a modelo brasileira Gisele Bündchen, embaixadora da Boa Vontade do Pnuma, convida 
todos a avaliar como responderiam, em seus países, à pergunta: Economia verde: ela te inclui?.  

Don Cheadle
Direção: Don Cheadle. Produção: Pnuma. EUA, 2012. 00:00:53

• Em outro filme sobre o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, o protagonista é o ator 
Don Cheadle, também embaixador da Boa Vontade do Pnuma e que, em 2011, disputou com 
Gisele Bündchen quem reuniria mais pessoas em torno do WED – perdendo para a modelo.  

Ian Somerhalder
Direção: Ian Somerhalder. Produção: Pnuma.  EUA, 2012. 00:00:54

• Terceiro embaixador da Boa Vontade do Pnuma, Ian Somerhalder dá a sua 
mensagem no filme que completa o conjunto de filmes de divulgação do WED 2012. 
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Os vencedores dos júris oficial e popular serão conhecidos 
no dia 7 de junho, na Quinta da Boa Vista, sede do evento.

Mostra competitiva

Ficção • Documentário • 
Animação • Roteiro • Foto • Blog 
• Twitter • Cartum • Álbum de 

fotos • Institucional • Publicitário • 
Arquitetura sustentável

Veja e Vote800 Obras concorrentes

“SENHA VERDE”

Apresentação do Coral Maluquinho e exibição de 
curtas documentários Senha Verde.

Auditório do Museu Nacional
Quinta da Boa Vista

4 de junho às 15h

LANÇAMENTO

índice

http://www.greennationfest.com.br/pt/vejavote


Júri Oficial

Luis Erlanger 
Jornalista

Nick Nuttall
Diretor de Comunicação 
do Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma). 

Cacá Diegues
Cineasta

Dira Paes
Atriz

Rodrigo Fonseca
Jornalista e crítico
de cinema

Renê Belmonte 
Roteirista

Nádia Rebouças 
Consultora de 
comunicação

Suzana Kahn Ribeiro 
Subsecretária de Estado 
de Economia Verde da 
Secretaria  Estadual do 
Ambiente

índice

Júri Popular

800 obras concorrentes nas categorias ficção, 
documentário, animação, roteiro, foto, blog, 
twitter, cartum, álbum de fotos, institucional, 
publ ic itár io e arquitetura sustentável.

Votação no local do evento ou pela internet
www.greennationfest.com.br
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Pegada de carbono
                                                 locomoção e impacto ambiental 

Através de um sistema informatizado, o visitante calcula a quantidade de gás 
carbônico lançada na atmosfera para a sua chegada ao evento. O cálculo 
é feito em função do meio de transporte utilizado e da distância percorrida.

Como é calculada a emissão de gás carbônico de cada participante?

Vivências
interatividade

Na feira interativa e sensorial do Green Nation Fest o visitante 
gera energia com gols de bicicleta; testa seus conhecimentos 
sobre sustentabilidade; vivencia consequências climáticas 
do aquecimento do planeta; visita exposições; cria livros 
artesanais; e ainda se torna padrinho de uma árvore!

calcule a sua pegada!
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Sinta o clima - imersão em fenômenos climáticos do planeta Tecnologias de vanguarda fazem a simulação de fenômenos climáticos – como degelo, 
queimada e inundação – para que o visitante sinta as consequências do clima em desequilíbrio.

Geleira
Instalação  representando uma geleira  transporta o visitante para a região 
do Polo Norte. Por meio de projeções que simulam o derretimento e o 
desabamento de camadas de gelo, ele vivencia a transformação do ambiente, 
com a mudança de temperatura e os sons da região. 

Inundação
Em ambiente escuro ouve-se o som de trovões, indicando tempestade 
iminente. Uma casa que serve de abrigo se torna cenário de uma inundação, 
com suas consequências: paredes desmoronando, cômodos alagados, 
móveis e eletrodomésticos destruídos, dificuldade de ação, a vida em risco.
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Queimada
Em instalação simulando uma floresta, o visitante se depara com um 
ambiente intocado: sente o clima, ouve os sons e aprecia a paisagem. Após 
alguns instantes, o fogo toma conta da floresta, projetada sobre cortinas. 
O caos provocado pelo fogo altera radicalmente o ambiente, revelando as 
consequências de uma queimada. 

Sinta o clima

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco 
competem também durante o Green Nation 
Fest!  Basta que os visitantes escolham um 
time e comecem a pedalar. A cada watt 
gerado, o ciclista faz um “gol de bicicleta” 
e direciona a energia para o seu time. Ao 
final do Green Nation Fest, o time que tiver 
recebido mais energia será campeão.

Gol de Bicicleta
paixão de torcedor e espírito de união gerando energia

O resultado será anunciado por grandes 
astros do time vencedor, que divulgarão 
ainda a quantidade de energia gerada 
em conjunto por todos os participantes 
da experiência gol de bicicleta. Haverá 
sorteio de camisetas autografadas e 
chuteiras para os torcedores.
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Desafio
você age por um planeta sustentável?

Competição entre estudantes que testarão seus conhecimentos sobre sustentabilidade. 
Dois grupos responderão às perguntas elaboradas pela Universidade Estácio de 
Sá – com sugestões da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e do 
Programa Claro Recicla. A Universidade Estácio de Sá oferecerá como prêmio 
bolsas de estudo para o ensino superior e para cursos livres.

Nossas árvores
 Apadrinhamento de árvores

O Green Nation Fest e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro 
presenteiam cada visitante com uma muda de árvore plantada em seu nome no Parque 
Natural Municipal de Grumari – área de reflorestamento no município do Rio de Janeiro. 
São mais de 40 de espécies distintas, distribuídas aleatoriamente entre o público. Além 
do certificado da muda, o visitante receberá uma senha para acessar o portal www.
greennation.com.br e conhecer mais sobre a espécie recebida; o local de plantio; e as 
outras espécies que fazem parte do mesmo ecossistema.
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Gisele Bündchen planta árvore da espécie 
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O que você joga fora 
pode reciclar a vida de muita gente.

www.doeseulixo.org.br

O Instituto Doe Seu Lixo é responsável por fazer a gestão de todos os resíduos recicláveis do Green Nation Fest. Todo material é 
levado para a Usina de Triagem e Reciclagem do Instituto, onde é separado e classificado pelos catadores da Socitex Cooperativa e 
destinado às indústrias de reciclagem. Desta forma, procuramos conciliar desenvolvimento, geração de empregos, aumento de renda e
da qualidade de vida, reduzindo os impactos ambientais por meio da coleta seletiva. Entre em contato
 pelo telefone: (21) 3177-6101 ou pelo e-mail: atendimento@doeseulixo.org.br

Quer conhecer nosso trabalho? 

http://portal.estacio.br/
http://www.doeseulixo.org.br


Livro artesanal na escola
Confecção artesanal de livros, com conteúdo lúdico e ecológico, que faz uso da 
reciclagem e do reaproveitamento de materiais presentes no cotidiano da escola e da 
sua comunidade. 

Criação de bonecos 
Confecção de bonecos utilizando material reaproveitado - especialmente garrafas pet 
- para estimular a criatividade e a expressividade da criança.

Confecção de fantoches
Confecção de fantoches  com sacos de papel e outros materiais reaproveitados.  Por 
serem de fácil acesso, os materiais recicláveis permitem que a criança dê continuidade, 
em casa ou na escola, à confecção dos fantoches.  

Oficinas
Oficinas do Programa Segundo Turno Cultural
As oficinas abordam temas centrais sobre sustentabilidade – como trabalho em equipe, 
reaproveitamento e reciclagem –  e serão realizadas pelo Programa Segundo Turno 
Cultural, parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de 
Educação.
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Livro de pano e contação de história
As técnicas para confecção do livro de pano e da contação de histórias valorizam e 
estimulam o trabalho artesanal. Sobras de tecidos, botões, linhas, lãs e outros elementos 
recicláveis são utilizados para criar histórias inéditas, escritas pelos participantes. As 
histórias, além de servirem de estímulo à leitura, à pesquisa e ao conhecimento literário, 
abordam temas do cotidiano da cidade: segurança, educação, meio ambiente,  escola,  
família e bairro.

Ações em arte - educação
A arte é uma ferramenta intelectual de comunicação e de descoberta de mundo e, 
também, um agente subconsciente de questionamento e relativização do real.  A partir 
dessas ideias, os participantes farão pinturas, instalações e painéis e trabalharão com 
fotografias. 

Atividades lúdicas
O lúdico – entendido como instrumento de educação moral e afetiva – é trabalhado 
com brinquedos e brincadeiras tradicionais resgatados de nossa cultura.   

Oficina reciclata
Transforma latas de alumínio em brinquedos, acessórios, bijuterias e esculturas

Carteiras de TetraPak
Com o corte e a dobra de embalagens TetraPak criam-se carteiras personalizadas.
 

Oficina de reutilização
Ensina a reutilizar materiais descartados tranformando-os em novos objetos.

Atividade paralela
observação e fotografia de aves
 
Turismo ecológico e diversidade

O Green Nation Fest, em parceria com a Associação de fotógrafos da Natureza (Afnatura) 
e a Avistar (encontro anual de observação de aves), oferece a seus participantes a 
oportunidade de praticar uma modalidade do turismo ecológico cada mais difundida 
em todo o mundo. A atividade é realizada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entre 
outros locais da cidade. Conduzidos por representantes da Afnatura, os visitantes 
conhecem os princípios da identificação e reconhecimento das aves e recebem dicas 
de como se aproximar e contemplá-las de perto. Informações sobre horários e locais 
no site da Avistar.

Oficinas Oficina do Instituto Estadual do Ambiente INEA
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Exposição de cartuns                       
Apresentação em looping em monitores de 60 polegadas.

O olhar crítico e bem-humorado de 14 cartunistas sobre a situação do 
planeta Terra, em nome de um presente e um futuro mais sustentáveis.

• Carlos Augusto (Casso) 
• Rodrigo Furtado 
• Léo Assis 
• Osvaldo Da Costa 
• Clayton Rabelo
• Nelson Veras
• Alan Souto Maior 
• Roberto Joviano 
• Guilherme Bandeira 
• João Bosco 
• Marquinhos Bittencourt 
• Silvano Rosa Gonçalves Melo 
• Jota A (José Antonio Costa)
• Dias Moreira
• Marquinhos Bittencourt

Seleção de cartunistas: Léo Valença
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Seminário Internacional                     Tradução simultânea
Economia verde e criativa é o tema central do Seminário Internacional do Green Nation Fest. 
Especialistas das áreas de arquitetura, engenharia, design, moda, arte, alimentação, mobilidade 
urbana e novas tecnologias apresentam iniciativas e propostas para um mundo sustentável. 

Keynote 
Movimentos sociais e  sustentabilidade
11h30 às 12h30

Amy Miller
Desenvolve documentários que apoiam campanhas 
por justiça e buscam mudanças na sociedade, como 
Myths for profit: Canada’s role in industries of war 
and peace  e The carbon rush,  que terá pré-estreia 
mundial no Green Nation Fest.  Seu primeiro filme, 
Outside of Europe, continua em exibição no mundo todo. 
http://thecarbonrush.net/

SOS contaminação da água
14h às 15h

Joseph Levine
Presidente do NYH2O – grupo sem fins lucrativos baseado 
em Nova York e dedicado a proteger os recursos hídricos 
das ameaças geradas pela indústria de extração de gás.

Kevin Bone
Professor de arquitetura na Cooper Union, onde 

5 de Junho também ensina conceitos avançados de design e 
sustentabilidade. Joseph Levine e Kevin Bone são 
sócios no Bone/Levine Architects e já ganharam 
inúmeros prêmios, incluindo vários concedidos pelo 
AIA (The American Institute of Architects), e o Chicago 
Athanaeum Prize for American Architecture de 2005. 

Alexandra Akira (moderadora)
Diretora na Cushman and Wakefield e diretora executiva 
da Citizens for Water Foundation de Nova York.  Membro 
do Conselho Internacional de Shopping Centers (ICSC), do 
Tribeca Performing Arts Center e do Instituto para a Cultura 
nos Serviços de Sustentabilidade da Comunidade (ICSCS). 
www.bonelevine.net

Keynote
A Conferência Rio+20 e a caminhada em 
direção ao desenvolvimento sustentável.  
15h30  às 16h30

Sergio Besserman Vianna 
Economista e ecologista, presidente da Câmara Técnica 
de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de 
Janeiro e professor do Departamento de Economia da 
PUC/Rio. É  comentarista  em veículos de comunicação e  
membro do conselho de organizações não governamentais 

que tratam de sustentabilidade e  economia urbana.
Keynote
Comunidades americanas afetadas por 
vazamento de gás em fraturas hidráulicas 
17h às 18h

Josh Fox
Diretor do documentário Gasland – indicado 
ao Oscar 2011 e vencedor do Sundance 2010. 
Atualmente, prepara Gasland 2 para a HBO. 

Dia 6 de junho
Arquitetura e urbanismo sustentável 
10h às 11h30

Joerg Spangenberg
Arquiteto e engenheiro, gerente de desenvolvimento 
de negócios da Werner Sobek, empresa de consultoria
 em engenharia estrutural e sustentabilidade. Faz 
consultorias para arquitetos, ministra palestras e tem 
artigos publicados no Brasil e no exterior. Premiado 
com duas menções honrosas e bolsa de estudos 
pela Holcim Foundation for Sustainable Construction. 
www.wernersobek.com

Blaine Brownell
Arquiteto, autor e educador. Sua empresa Transtudio é 
especializada em construções ecologicamente corretas. 
Publicou mais de 40 artigos em revistas especializadas.
www.transstudio.com

Siegbert Zanettini
Arquiteto e urbanista, professor titular na FAU-USP 
e titular da Zanettini Arquitetura. Contabiliza 1.200 
projetos em mais de 5 milhões de metros quadrados.  
Falará sobre a insustentabilidade estrutural e conjuntural 
do país e a superação de obstáculos em vários níveis. 
www.zanettini.com.br

Sergio Conde Caldas 
Arquiteto e urbanista com projetos residenciais, 
comerciais e urbanísticos premiados. Em 2005 
fundou a SCC Arquitetura, e já conta com mais 
de 1.000.000 m² dos seus projetos construídos.
www.sergiocondecaldas.com.br
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Maria Fernanda R. Campos Lemos (moderadora)
Arquiteta e urbanista; doutora em Urbanismo; professora 
de Urbanismo da PUC/Rio e colaboradora do Núcleo 
Interdisciplinar de Meio Ambiente. Participou da 
elaboração da Agenda Ambiental da PUC-Rio. Desenvolve 
pesquisas nas áreas de planejamento e projeto urbano. 

Keynote
Construções sustentáveis 
12h às 13h

Emmanuel Belliveau
Designer, projeta construções sustentáveis. Fez o programa 
de TV Casas ecológicas, da Discovery Networks – resultado 
de suas viagens em busca das construções mais belas e 
sustentáveis do mundo –, entre outros. Em destaque, sua 
cobertura sobre o vazamento de óleo no Golfo do México.

Keynote
Os oito princípios da mobilidade urbana 
sustentável do ITDP
14h30 às 15h30

Bernardo Baranda 
Engenheiro civil, é diretor regional para a América 
Latina do Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento (ITDP) e responsável pelas iniciativas 
da organização no Brasil, México e Argentina. É um 

dos fundadores da Bicitekas – um dos grupos que 
lideram a discussão sobre o papel da bicicleta como 
meio de transporte urbano na Cidade do México. 
www.itdp.org

Design sustentável e o meio ambiente
16h às 18h

Aguinaldo dos Santos
Coordenador do Núcleo de Design e Sustentabilidade e 
do Programa de Pós-Graduação em Design na UFPR. É 
engenheiro civil e PhD em Gerência de Operações com pós-
doutorado em Design Sustentável. Apresentará estratégias 
para desmaterializar o consumo, utilizando estudos de 
caso em parcerias com empresas, governo e ONGs.
www.ufpr.br

Paulo Alves

Arquiteto e designer da Marcenaria São Paulo, voltada para 
a produção de mobiliário de design com madeiras brasileiras 
certificadas pelo FSC (Conselho Brasileiro de Manejo 
Florestal – FSC/Brasil). Discutirá a opção por madeiras de 
origem ecologicamente correta, mostrando como o design 
dos móveis pode provocar discussão sobre a natureza.
www.marcenariasp.com.br

Aristeu Pires
Designer de móveis, classificado em 1º lugar na categoria 
mobiliário do 21º Prêmio de Design do Museu da Casa 
Brasileira (2007), com mais quatro produtos finalistas.  
Abordará temas como design sustentável e fabricação 
sustentável; matérias-primas amigáveis ao meio ambiente; 
inimigos da sustentabilidade; e desafios para o futuro.  
www.aristeupires.com.br

Heloisa Crocco
Artista plástica e designer, desenvolve, em contato 
com a madeira, a topomorfose e suas possibilidades 
de aplicação em diferentes suportes, como objetos 
utilitários e painéis, trabalhando, respectivamente, 
com design de superfície e textura. Obteve o 
Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira e o 
do Salão Nacional de Arte do Museu da Pampulha.

Walkiria Barbosa (moderadora)
Diretora executiva da Total Entertainment e do Festival 
do Rio, trabalha como produtora desde o final dos 
anos 1990, produzindo filmes como Se eu fosse você, 
Se eu fosse você 2  (uma das maiores bilheterias do 
cinema brasileiro), Divã e  Assalto ao Banco Central.

5 a 7 de junho
Auditório do Museu Nacional 

Quinta da Boa Vista 

Keynote
16h30 às 17h
Alberto Levy (Levytation)

Carioca, e hoje morador da Cidade do México com uma 
grande escala prévia nos Estados Unidos, Alberto é 
Engenheiro em Computação, formado na PUC e Mestre 
em Telecomunicações Interativas pela Universidade de 
Nova York. Artista digital e professional reconhecido e 
premiado internacionalmente com projetos exibidos em 
mais de 10 países, Levy é Diretor Geral de Levytation, 
empresa líder em Criatividade Tecnológica com sede no 
México e escritórios em San Diego e Miami. Sua paixão 
é inovar constantemente com o uso da tecnologia, 
mas sempre procurando colocar o ser humano como 
foco das interações. Na sua conferencia de “Desenho 
Verde, Jogos, Diversão e Comunicação”, Alberto Levy 
contará através de muitos exemplos a introdução da 
criatividade tecnológica em projetos públicos. Pintura 
interativa, (que não usa tinta), bicicletas geradoras de 
energia, aulas de spinning que ajudam a pagar a conta 
da academia, mobiliário urbano cinético que carga 
celulares e laptops, grafite por laser e muitas outras.
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Dia 7 de junho
Iluminação sustentável
10h às 11h30

Marcos Santos
Engenheiro eletricista e gerente de Marketing da linha 
profissional de LEDs da Osram. Falará sobre LEDs em 
iluminação e seu impacto no meio ambiente, apresentando 
breve história dos LEDs e suas características básicas.
www.osram.com.br

Guinter Parschalk 
Arquiteto, atua na área de design de produto, iluminação 
e percepção visual. Faz palestras e tem projetos 
realizados no Brasil e no exterior.  É autor de projetos 
com certificação Acqua e LEED Platinum, Gold e Silver. 
Discutirá as implicações da eficiência energética e do 
impacto ambiental no contexto da iluminação arquitetural.
www.studioix.com.br

Ricardo Cabús
Engenheiro civil, é PhD em Arquitetura. É  professor 
da Universidade Federal de Alagoas, líder do Grupo de 
Pesquisa em Iluminação (Grilu) e membro da Comissão 
Internacional de Iluminação (CIE).  Falará sobre a  
importância do uso da luz natural na arquitetura tropical, sua 
relação com a sustentabilidade e a eficiência energética. 
www.ufal.edu.br

Seminário internacional                                                                        
Leila Lemgruber Queiroz  (moderadora) 
Doutora em Design com MBE em Economia e Gestão da 
Sustentabilidade. É sócia diretora da empresa UTOPOS: 
Inovação e Sustentabilidade em Design, coordena o curso 
de pós- graduação em Design de Interiores com ênfase 
em sustentabilidade na PUC-Rio-CCE e é  professora 
da Fundação Getulio Vargas- Rio/SP e do Senai Cetiqt.

Moda sustentável
11h45 às 13h

Elizabeth Olsen
Fundadora da OlsenHaus, marca de roupas com 
práticas sustentáveis. Desenvolveu linha de 
sapatos confeccionados com televisores velhos.
www.olsenhaus.com

Anke Domaske 
Estilista. Atua mostrando como produtos e tecnologias 
inovadoras podem ajudar a aproveitar recursos valiosos, 
como a  fibra Qmilk, em cuja produção se usam resíduos 
da indústria de lacticínios e somente recursos naturais, 
com consumo de água minimizado e uso de energia verde.
www.qmilk.eu

Oskar Metsavaht
Oskar Metsavaht é um criador multidisciplinar que transita 
entre áreas como a moda, o audiovisual, o design de
mobiliário, ações socioambientais e expedições. Sua principal

Keynote
Biomimétrica - A natureza como fonte de 
inspiração para inovar
15h15 às 16h15

Fred Gelli
É diretor de criação da Tátil, empresa de consultoria 
que usa o design e o branding para criar conexões 
sustentáveis entre pessoas e marcas; sócio da 
CRIA, consultoria de inovação em negócios de valor 
compartilhado, e da VIBRA, consultoria de branding 
esportivo. É professor do departamento de Design da 
PUC-RJ. Conquistou prêmios nacionais e internacionais 
e criou a marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

 
Tecnologias alternativas a serviço do meio 
ambiente
16h30 às 18h

Brian Korgel
Professor da Universidade do Texas. Desenvolve 
tinta voltada para a confecção de células solares, 
demonstrando que esta é uma solução para a fabricação 
de dispositivos fotovoltaicos. Discutirá o progresso e as 
perspectivas para a tecnologia de células solares pintadas.
www.che.utexas.edu/korgel-group
 

atividade é a direção de estilo e criação da marca Osklen, 
onde revela uma visão original do estilo de vida brasileiro 
contemporâneo, sofisticado e despojado ao mesmo tempo.

Robert Guimarães (moderador)
Presidente do Instituto Brasileiro de Cultura, Moda 
e Design e representante da Região Sudeste no 
Colegiado de moda/Minc.  Criou a Babilônia Feira 
Hype e o prêmio Rio Moda Hype, que lança novos 
talentos da moda brasileira durante o Fashion Rio.

Keynote
Alternativas para uma alimentação saudável
14h às 15h

Carmen Correia
Presidente da Chef Network Inc., agência de 
referência para chefs e especialistas em alimentação 
da América do Norte. Já serviu clientes como General 
Electric, Food Networks e centenas de restaurantes 
que buscam grandes celebridades do mundo da 
culinária para participação em eventos. 
www.chefnetworkinc.com
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Carmen Trudell 
Sócia, com Brian Osborn, do Both Landscape & Architecture  
e cofundadora, com Jennifer Broutin, do Fluxxlab – 
laboratório experimental de design que desenvolveu uma 
porta giratória que gera energia elétrica. É professora 
assistente na California Polytechnic State University.
www.fluxxlab.com

Yuichi Tokita 
Gerente da Sony Corporations. Desenvolveu uma 
bateria sustentável que se utiliza de resíduos de 
papel para gerar energia. Em sua apresentação 
serão discutidos os progressos tecnológicos e a 
visão de futuro com células de biocombustível.
www.sony.net/index.html

Alessandra Magrini 
Engenheira química, doutora em Administração, mestre 
em Planejamento Energético e professora associada 
do Programa de Planejamento Energético da COPPE-
UFRJ. Orientou teses, coordenou projetos relacionados 
à gestão ambiental e é autora de  livros e artigos.
www.ppe.ufrj.br

5 a 7 de junho
Auditório do Museu Nacional 

Quinta da Boa Vista 

A Papel Semente produz um papel reciclado, ecológico, artesanal e que 

possui sementes em sua composição. Após ser utilizado, ele pode ser 

plantado, gerando vida ao invés de lixo. 

O papel semente  pode ser usado de acordo com seu interesse de 

comunicação, produzimos flyers, kits, crachás, convites 

e brindes sustentáveis. 

Faça parte, semeie essa ideia e seja sustentável.

21 36284001

www.papelsemente.com.br
faleconosco@papelsemente.com.br

Rodrigo Rosa (moderador)
Bacharel em Comunicação e Jornalismo e mestre em 
Economia Pública e em Gestão de Negócios Ambientais. É 
coordenador executivo do Grupo de Trabalho para a Rio +20, 
assessor especial do prefeito da cidade  Rio de Janeiro 
e gerente do Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

http://www.fluxxlab.com
http://www.ppe.ufrj.br
http://www.papelsemente.com.br


Um festival verde em tudo

• Combustível carbono zero
 A energia que alimenta os geradores do Green Nation Fest vem do 
diesel S-50, menos poluente, entregue neutralizado pela Ipiranga, 
mediante a aquisição de créditos de carbono.

 
• Visitantes carbono zero
A emissão de gases poluentes resultante do deslocamento de todos 
os visitantes do festival – incluindo os palestrantes estrangeiros, que 
vieram de avião – será neutralizada mediante aquisição de créditos de 
carbono pela Ipiranga.

• Tapete 
O piso da tenda dos parceiros e patrocinadores foi preparado com 
97% de borracha de pneu reciclado e 3% de borracha natural.  São 
295 placas, ou 290 metros quadrados de tapetes.

* Os tapetes de borracha reciclada foram doados pela Michelin.

• Pisos
As tendas das oficinas e do apadrinhamento de árvores são forradas 
com piso OSB 

• Placas de sinalização 
A sinalização do Green Nation Fest foi montada com placas de OSB. 

* A sigla OSB vem das iniciais de oriented strand board (painel 
de tiras de madeira orientadas). São camadas prensadas de tiras 
(strands) provenientes de espécies florestais sustentáveis e de rápido 
crescimento.

• Banners 
Banners do Green Nation Fest foram impressos em lona reciclada. 

* As lonas são da linha Ecolux, fornecidas pela Vulcan. 

O Green Nation Fest utiliza em sua estrutura e projeto 
paisagístico materiais recicláveis e sustentáveis. 
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• Bolsas 
Os participantes do festival recebem bolsas produzidas a partir de sobras da lona 
vinílica usada nos banners. 

* A W3 Serigráfica confeccionou as bolsas a partir de suas sobras industriais 
reaproveitáveis, doadas para o festival.    

       
• Certificados
Os certificados de participação no festival foram impressos em papel reciclado.

• Crachás
Papel reciclado com semente de flores – papel semente – foi usado na confecção 
dos crachás e, ao final do evento, serão plantados em um jardim permanente.

• Troféus
O troféu Green para a premiação dos vencedores da Mostra Competitiva foi 
confeccionado com pet reciclado.

• Bicicletas
A reciclagem de pet serviu, ainda, para a produção dos quadros das bicicletas usadas na 
instalação para geração de energia Gol de bicicleta.

• Nossas árvores
A adubagem do solo do Parque Nacional Natural de Grumari, em que são plantadas as 
árvores apadrinhadas pelos visitantes do Green Nation Fest, é feita pela Comlurb com 
composto produzido pelo lixo gerado na cidade do Rio de Janeiro. 

• Café Biodinâmico
O café oferecido aos palestrantes e aos parceiros do Green Nation é de produção orgânica 
e biodinâmica, com base nos conceitos da antroposofia, sintonizando homem e terra. 

* O café é produzido e fornecido pela Fazenda Camocim. .
 

índice



GREEN NATION FEST

FICHA TÉCNICA

IDEALIZAÇÃO
Marcos Didonet

DIREÇÃO GERAL
Marcos Didonet, Walkíria Barbosa, Vilma Lustosa

DIREÇÃO DE ARTE, CENOGRAFIA, CRIAÇÃO 
INSTALAÇÃO SINTOCLIMAS  
Bia Junqueira 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Walkiria Barbosa, Alexandre 
Meyer

PORTAL GREEN NATION FEST
Coordenação - Ana Kazz
Produção de conteúdo - Flávia Almeida
Desenvolvimento website – Agencia Tentáculo
Suporte - Hildon Luiz

SEMINÁRIO ECONOMIA VERDE E CRIATIVA
Coordenação - Walkíria Barbosa
Produção - Felipe Genes, Thiago Pavarino
Tradução Simultânea - Work Sound

MOSTRA COMPETITIVA
Coordenação - Marcos Didonet
Produção - Francisco Ferraz, Ana Kazz

MOSTRA LONGA METRAGEM 
Coordenação – Marcos Didonet
Curadoria –  Natalie Dana e Rose Berardo
Produção – Francisco Ferraz

Produtoras de sala – Carla Barbosa, Monica Bittencourt
Tradução debate – Ana Pitman
Legendagem – Quatro Estações

MOSTRA CURTA METRAGEM
Coordenação – Francisco Ferraz
Produção mídias – Daiana Andrade

QUIZ / DESAFIO
Concepção - Estácio
Conteúdo – Estácio, Claro, Secretaria Municipal de 
Educação

OFICINAS
Coordenação - Jaime Pacheco, Francisco Ferraz

CONTEÚDO INSTALAÇÃO SINTOCLIMAS

Direção Artística – Bia Junqueira
Assistência – Thiago Antonio
Assessoria Científica – Carolina Burle Schmidt Dubeux,  
Joyce Maria Guimarães Monteiro, Maria Silvia Muylaert 
de Araújo e Renzo Solari
Textos Off – Daniel Gouvêa
Infográficos – Gustavo Moore

Audiovisual – INOVA.TV
Direção e Coordenação - Jodele Larcher e Guigga Tomaz 
Design e Mapping - 1mpar (degelo), Roger Sodré, 
(queimada) Robson Victor (inundação) 
Trilha Sonora e Mixagem - Joca Fragoso, Yuri Ribeiro 
Produção executiva - Lucilia Coelho 
Produção - Silvia Sobral

CONTEÚDO GOL DE BICICLETA 

Concepção: Marcos Didonet e Bia Junqueira
Desenvolvimento e Realização - LEVYTATION

Direção Geral - Alberto Levy
Gerente de Projeto - Marisol Garcia
Diretora Criativa - Sandra Rio de La Loza
Programação - Cristopher Wheller
Eletrônica - José Luis Escudero
Desenho Gráfico - Luis Anteo
Operação e Montagem - David Villada e Jobson Abreu

CONTEÚDO OFICINAS

Dinamizadores - Amarilda Rabelo, Ana Lucia Silva, 
Antônio Cavalcante, Adelaide Rezende, Anahy Quaglio, 
Beth Araújo, Bernard Viegas, Cláudia Andrade, Cristina 
Medeiros, Daiane Brasil, Edith Almeida dos Santos, 
Fátima Café, Felipe Gontijo, Felipe Benedito, Jair 
Noronha Filho, Jonas Epaminondas, Márcia Corrêa 
Barros, Marta Diniz, Monique Moraes, Rogério 
Leichtweis, Rômulo Sales, Serginho Luiz Ecolata, Toni 
Antunes, Ursula Guimarães, Wanderlucy Bezerra, Yago 
Pereira, Zitto Bedat, Lêda Fonseca - Secretaria Municipal 
de Cultura, Gisele Lopes - Secretaria Municipal de 
Cultura, Cíntia Lugão - Secretaria Municipal de Cultura
Julia Carquejo – Coordenação INEA

CENOGRAFIA

Projeto e Supervisão Montagem – ARQUITETURA DO 
EFÊMERO
Concepção e Projeto – Bia Junqueira
Arquiteto - Luiz Carlos Carreira (Flint)
Cenógrafos Assistentes - Natalia Lana e Marieta Spada
Desenho e Perspectivas - Rafael Koury, André Thurler
Imagens Projeto de Venda - Henrique Mourthé
Maquete - Rodrigo Pivar

ILUMINAÇÃO CÊNICA

Realização - ELÉTRICA CÊNICA SERVIÇOS 
Direção - Luiz Paulo Nenen 
Equipe - Marcos Billé, Marcelo Andrade

PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO

Realização - IMAGES PROJETORES 
Direção - Eraldo Araujo e Silvio Braga
Coordenação – Bruno Salles
Equipe - Alessandro Reis, Jorge da Costa, José George, 
Renato Albuquerque, Sidnei Junior, Leandro Tomaz, 
Daniel Leonardo, Maksuel Fernandes, Frank Land

EFEITOS ESPECIAIS 

Realização - DVC FARJALLA
Coordenação - Sérgio e Márcio Farjalla 
Equipe - Luiz Henrique Andrade, João dos Santos, Faisca 
José

PRODUÇÃO

Produção - Rossine Freitas, Leonardo Gonçalves, 
Michelle Thaisa Barbosa, Dudu Saldanha, Gabriella 
Zumpichiatti
Consultoria Técnica - Irina Neves
Pré-produção - Alice Baeta Neves e Monica Bittencourt
Assessora de Coordenação Geral - Paloma Lins
Apoio Sintoclimas – Rodrigo Barbieri
Apoio Mostra Livre – Julia Cardoso
Apoio Pegada Ecológica – Eduardo Moraes
Apoio Queimada e Geleira – Hiro Iwane
Apoio Gol de Bicicleta – Diego Costa Pinto
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Coordenação de Logística - Valéria Sorrentino
Coordenação de Hospedagem - Ana Pitman
Coordenação de Voluntários - Julia Pedro 
Assistência Eventos - Ana Paula Ferreira e Natasha 
Rodrigues
Apoio Produção – Egnaldo Nunes
Auxiliar de Produção – Jorge Pio Sá Freire 
Motoristas – Adriano, Cris Samy, Jhonatan Samy, 
Marcelo Silva Fernandes, Márcio Silva, Rodrigo Vicentte 
e Ronaldo Santos

Coordenador de T.I. - Hildon Luis Alves
Suporte Técnico - Dionattan Ramalho

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Cenotécnico - Paulo Mourão
Set Dressing - Jorge Alberto Soares
Assistentes -  Daniel Bruno, Jerônimo Cheppi, Sinésio 
Lara Rosa Jr., Sivaldo dos Santos
Cortinas – Cristina Sami
Mobiliário – Total Arte Locação
Engenheiro – José Oliveira Leite Filho (Jolfer) 
Chefe Eletricista – Jayme Martins Chaves
Assistente de Elétrica – Darlan Souza e Guilherme 
Trincalho
Bombeiro Hidráulico – Carlos Alberto
Jardinagem – Sérgio Henrique Silva
Assistente de Jardinagem – Ivan Ferreira
Carregadores – Lailson, Michel, Nilson, Rafael 

- Cena Rio Cenografia 
Direção - Paulo Pimentel (Paulinho) 
Encarregado de Montagem - Braz de Almeida 
Forradores - Beto Silva e Willian Almeida
Montador - Genaro Cabral 
Produção de Cenografia - Mariane Serra

- AFG Equipe de Montagem (QUEIMADA E 
INUNDAÇÃO)
Direção - Alexandre de Farias Gama
Equipe - Anderson Oliveira Soares, Sidnei Gomes da 
Silva, Adriano, Ivan, Leandro, Arlindo Leite, Inaldo, 
Duque, José, Evandro e Rodrigo
Suporte 360 graus – Fátima Léo e equipe
Pintura de Arte - Naira Santana, Lydia Taran e Leandro 
Barros 

- LV Eventos  (DEGELO)
Direção - Lemoel Silva, Jaime Figueiredo e Paulo 
Dunlop
Equipe - Alessandro Castelane, Alex Sales, Andrei 
Tavares dos Santos, Cremilson dos Anjos Campos, 
David de Souza , Denise Reis, Fabio da Costa dos 
Santos, Fabrine Silva Alves, Gilberto do Nascimento, 
Isaias Chaves dos Santos, Jefferson Pereira Alves, 
Jéssica Mendonça Alves, Jonas Silva da Mota, Jorge 
Marcos da Silva, Jorge Áreas, Leonardo Morgate, 
Maxwell Rodrigues F. Alves, Paulo César Chaves dos 
Santos, Paulo Roberto G. de Moura, Rafael Cardoso da 
Conceição, Rafael Mendonça Alves, Renan Prado de 
Amorin, Rodrigo Tavares dos Santos, Samuel Silva Alves                                         

Pintura de Arte - Nilson da Silva Pinto e Edson da Silva 
Pinto                                    

Túnel - Hiro Bow

ESTRUTURAS

- Infláveis – Arteficial
Direção - Marcello Leite Barbosa, Danilo Araujo e 
Daniel Strickland
Coordenação Execução - Alcir Pissolatto (Alemão)
Equipe - Alexandre Amorim, Bruno Mascote, Federico 
Diaz Baigorria, Rafael Spinola, Rejane Nagatomo, Rita 

Cavalcanti, Eurilene Cavalcanti, Maze, Joana, Maria

Alpinistas - Luiz Claudio Vieira e William Rodrigues
- Tubulares – Mectubo
- Tendas - Nautika, Spada Midia, Cena Rio Cenografia 

MANUTENÇÃO

Geradores –Amaro Rommel Oliveira - Backup Grupo 
Geradores 
Limpeza – P S Freire Produções
Coleta Seletiva - Doe Seu Lixo
Segurança – LFB Assesoria e Consultoria Patrimonial / 
BSS Vigilância e Segurança
Brigada incêndio e Ignifugação – Atac Fire

COMUNICAÇÃO E MARKETING

Coordenação - Bruno Katzer
Assistência - Thiago Apolinário
Produção - Evandro Jr
Design Catálogo Digital - Rômulo Medeiros

Assessoria de Imprensa 
RPM Comunicação 
Paulo Matta, Érica Avelar, Renata Van Boekel, Luciana 
Leall

Criação da marca, troféu e sinalização - Jair de Souza
Confecção dos Troféus e Totens: - Art y Coisas - Luiz 
Cláudio Bunheirão

Campanha publicitária e material gráfico - PLAYTWO 
ADVERTAINMENT
Direção Geral - Sandro Rodrigues Araújo
Direção de Criação - Carlos Henrique Araújo
Direção de Arte - Carlos Henrique Araújo e Gabriela 
Cima

Atendimento - Thereza Pestana
Filme publicitário - Agência 3 e Total Filmes
Adaptação para quadrinhos - Cine Video e Liana Lessa
Gráficas - W3 Serigráfica e Zit Gráfica

MÍDIAS SOCIAIS

Coordenação - Ana Kazz
Produção de conteúdo – Anna Vodopivic, Fernanda 
Duarte

INTERNET 

Visualphone  - SCM LTDA.
Coordenação: - Renato Padovani
Suporte Técnico - Marcelo de Paula Silva 

MAKING OF

Produção Geral - Aurélio de la Peña 
Direção - Leonardo Carvalho
Apresentadora - Maria Braaten 
Repórter - Julia Amin, Rafael Azeredo, Martin Sciarretta, 
Erica Laet 
Imagens - Rodrigo Sellos,  J.C. Oliveira 
Edição - Rená Tardin 
Edição e Mixagem - Jean Cimmimeli 
After Effects - Denis Augusto 

FINANCEIRO

Coordenação – Hélio Rodrigues
Assistência – Diego Sipauba
Legalização – Edson Gonçales 

índice

mailto:alexandregama35@yahoo.com.br


QUINTA DA BOA VISTA 

Presidente da Fundação Parques e Jardins – David 
Lessa
Administrador do Parque – Walter Nogueira Nasseh
Assistência Montagem - João Lourenço (Soldado)

Diretora do Museu Nacional – Cláudia Carvalho
Núcleo de Comunicação e Eventos/Museu Nacional – 

Claudia Magalhães, Eliane Frenkel, Fernanda Guedes

COLABORAÇÃO ESPECIAL
Rose Rodrigues

AGRADECIMENTO ESPECIAL
Prefeito Eduardo Paes e equipe, Antonio Pedro, 
Emílio Kalil, Adriana Rattes , Ana Paula Dourado, Luiz 
Erlanger, Luciana Novaes

AGRADECIMENTOS
Adriano Lopes, Ana Veneno, Amanda Talamonte, 
Bruno Schwartz, Edson Rufino,
Maria Cristina Yuan, Carime Kanbour, Claudia 
Rodrigues, Conceição Diniz, Delania Cavalcanti, 
Fernando Andrade, Fernando Viana Felix, Gabriel 
Felício, Gustavo Mostof, Henrique Mourthé, Igor 
Sampaio, Jose Augusto Leite, Lara Velho, Lucia Novaes, 
Luciana Abade, Marcelo Hudson, Alexandre Jomor, 
Marcelo Veríssimo, Maria da Graça Pinheiro, Maricy 
Leal, Natália Leme, Paulo Protásio, Paulo Saldanha,  
Paula Passos, Polita Ponçalves, Samira Crespo, 
Suzana kahn, Simone Monteiro, Sonia Peixoto, Vanise 
Martines, Valéria e Cintia (Riotur),  Valerya Borges, 
Polícia Militar, Guarda Municipal, Controle Urbano, 
Cet-Rio, Supervia, Comlurb, Sub Prefeitura do Centro, 
Corpo de Bombeiros

REALIZAÇÃO
CIMA – CENTRO DE CULTURA, INFORMAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE 
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